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ÅRSMØTE 2020
Det innkalles til årsmøte for FK Eik Tønsberg 871:
Årsmøtet avholdes digitalt torsdag 8. april 2021 kl. 20.00. Møtet avholdes på
Teams.
Saksliste:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent. samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent
8. Vedta idrettslagets budsjett
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg:
a) Styret
b) Revisor
c Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget er tilsluttet
d) Valgkomité
e) Kontrollkomite
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ÅRSBERETNING FK EIK TØNSBERG 871
Styrets beretning for 2020
Styrets arbeid og funksjon
Styrets hovedoppgave er å legge forholdene til rette for medlemmene slik at sportslige, administrative og
økonomiske målsetninger blir innfridd.
Det har i 2020 vært avholdt 18 styremøter med behandling av over 100 saker. I perioden mars-april, på grunn
av utbrudd av covid-19, ble styremøtene avholdt ukentlig via digitale flater. I tillegg har det vært avholdt en
rekke arbeidsmøter samt dialog på telefon og mail.
En stor del av styrets arbeid i 2020 har vært preget av håndteringen av Korona pandemien, med tidvis stengte
baner og treninger, gjenåpning samt håndtering av avlyste arrangement. Bygging av ny klubb etter
sammenslåingen med tidligere FKT har også preget det første driftsåret. Styret har i tillegg hatt et
kontinunerlig fokus på økonomistyring. Det har vært søkt på tilskuddsordninger som følge av pandemien,
samt andre støtteordninger for å sikre klubbens økonomi gjennom 2020.
Som følge av covid-19 blir 2020 stående som et år med lav sportslig aktivitet, mye administrativt arbeide og
et markant økonomisk overskudd.
Styret 2020 har bestått av:
Runar Danielsen – leder/økonomi
Catharina Schlytter-Henrichsen – nestleder/marked/økonomi
Morten Kihle - sport
Nick Sandberg - marked
Bjørnar Langaas – arrangement
Per Arne Olsen – PR
I tillegg er det fellesfunksjoner (sport, arrangement, marked og økonomi) med egne ledere/utvalg. Styret er
årsmøtevalgt.
Økonomi
FK Eik Tønsberg 871 hadde i 2020 en omsetning på 3.873.091,- med et driftsresultat på 1.521.264,Egenkapitalen er bedret siden 2019 og likviditeten er god.
Statlig coronatilskudd som følge av reellt tap av inntekter på arrangement utgjør en stor del av
driftsinntektene.
Sportslig aktivitet
FK Eik Tønsberg 871 er organisert med A-lag for herrer i 3. divisjon, rekruttlag i 4. divisjon, G19 (juniorlag) og
G16 (guttelag).
For A-lag herrer og rekruttlag ble det ikke gjennomført seriespill i 2020.
For G19 og G16 har hatt normal aktivitet høsten 2020, og mange gode resultater. G19 kom på andreplass i
Interkrets etter en spennende finale på Gressbanen i oktober mot Sandefjord. G16 vant kretsmesterskapet
(interkrets ble ikke gjennomført) etter seier mot Sandefjord på Gamle Stadion i november.
Det vises til avdelingenes beretninger.
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Arrangement
Covid 19 situasjonen medførte at vi forsøkte å gjennomføre andre typer arrangement for å gi noe tilbake til
våre samarbeidspartnere. Blant annet arrangerte vi verdens første FIFA-efotball kamp med 2 fulle 11’vere
mot FK Ørn i mai. Kampen ble overført direkte via Amedias digitale kanaler.
Det ble også gjennomført et frokostmøte for sponsorer med foredragsholdere fra blant annet DNB, Færd,
Nordea og Bjørn Erik Helgeland.
Marked
Markedsutvalget i 2020 har bestått av Odd Arild Østerud, Per Erik Olsen, Arild Borge, Daniel Hov og Nick
Sandberg. Utvalget kom relativt sent i gang med markedsarbeidet da det var nødvendig at sammenslåing av
klubbene var formelt i orden før vi kunne gå ut i markedet med et markedskonsept. Dette ble klart midt i
januar 2020 og vi var godt i gang da Covid 19 møtte oss 12. mars. Vi rakk akkurat å tegne en historisk god
«generalpartneravtale» med DNB. Fra og med denne datoen ble imidlertid videre markedsarbeid vanskelig.
Arbeidet ble foreløpig satt på vent grunnet en uforutsigbar sesongavvikling i 2020. Som kjent ble deretter
hele sesongen ble avlyst for seniorlagene. Til tross for dette var det heldigvis ingen samarbeidspartnere som
trakk sin støtte. Det har imidlertid vært utfordrende med et aktivt markedsarbeid rettet mot nye sponsorer.
Under pandemien har vi videreutviklet samarbeidet med Kirkens bymisjon og Tønsberglivet, i en kampanje
vi har kalt «Fotball er mer enn fotball». FK Eik Tønsberg ønsker å ta en posisjon lokalt ved et utstrakt
samarbeid med bl.a. nevnte sentrale samfunnsaktører. Vi mener det er avgjørende for den videre satsningen
mot toppfotballen at klubben markerer sitt samfunnsansvar. Forskning viser at fotball bryter barrierer
mellom ulike samfunnsgrupper og kulturer. Samfunnsengasjement vil skape merverdi for byen og dens
innbyggere, samtidig som klubben styrker sitt omdømme. Dette arbeidet vil fortsette og forsterkes også i
2021. Et eksempel på en slik aktivitet er at klubben har tatt en sentral rolle i å etablere et Jahn Teigen Museum
i Tønsberg!
«Tønsbergbrødet» ble lansert i ny «drakt» og gir nå faste inntekter både til FK Eik Tønsberg og våre
samarbeidspartnere Kirkens Bymisjon og Tønsberglivet AS.
Videre ønsker vi å være innovative og nyskapende i både vårt markedsarbeid og kommunikasjon. Blant annet
har vi tatt i bruke en medlemsapp som også skal benyttes ved billettkjøp til kamper når sesongen 2021
kommer i gang. FK Eik Tønsberg har startet å kartlegge medlemmer, supportere samt andre interesserte og
ønsker å kommunisere med disse på moderne plattformer via nyhetsbrev, podcast, sosiale medier osv. Dette
arbeidet er påbegynt men har også blitt noe forhindret og forsinket grunnet Covid 19.
Administrasjon
Klubben er etter sammenslåingen sertifisert som «Kvalitetsklubb nivå 2». Ny revidering er planlagt i løpet av
2021. Dette utviklingsarabeidet forplikter, og det etablerte forbedringsarbeid fortsetter.
Daniel Hov har utvidet sitt engasjement for FK Eik Tønsberg 871 til 40% stilling som daglig leder.
Tirsdagsgjengen fortsetter det gode arbeidet. Flere nevenyttige menn er med, og vi ser konkrete resultater
på baner og anlegg rundt oss. Klubben er meget takknemlige for innsatsen.
Regnskapsføringen er utført av Jan Egil Levorsen. Tripletex er benyttet som regnskapssystem.
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Ytre miljø
Virksomheten påvirker ikke det ytre miljø og følger de til enhver tid gjeldene lover og regler som pålegges.
Anlegg
Våre baner har også i 2020 holdt svært god kvalitet. FK Eik Tønsberg håper på godt samarbeid og fortsatt god
hjelp fra Tønsberg kommune både på Eiks egne anlegg samt på Gressbanen.
Takk
Vi ønsker å takke alle gode støttespillere i nærmiljøet og medlemmene for den gode innsatsen som er lagt
ned i klubben i 2020.
En takk også til alle våre eksterne støttespillere og i den sammenheng nevner vi spesielt våre
hovedsponsorer; DNB, Meny Eiktoppen, Meny Revetal, WK Entrepenør, Engers Malerfirma, Ditt Klubbhus,
EDH Utleie, Carlsen Fritzøe (Byggmakker), Murmester Dag Arne Nilsen, Færd og Foynhagen samt våre
samarbeidspartnere Kirkens Bymisjon og Tønsberglivet.
Styret vil som avslutning takke alle tillitsvalgte for den innsats og det arbeid dere legger ned for FK Eik
Tønsberg. Dere er grunnlaget for klubbens kvalitet.
Eik,
28.03.2021

Runar Danielsen – styreleder

Catharina Schlytter-Henrichsen – nestleder

Bjørnar Langaas

Morten Kihle

Per Arne Olsen

Nick Sandberg

FK EIK TØNSBERG

TRADISJON | RELASJON | AMBISJON

Årsberetning A-lag
Trenere og kampledere for gruppen har vært som følger;
Trener Ronny Johnsen
Trener Christoffer Barland
Trener Per Egil Swift
Keepertrener Øistein Eftedal
Oppmann Bjørn Thoren
Oppmann Kåre Kihle
Fysio Arild Viksand
Sesongen 2020 ble en sesong man ikke ønsker igjen på noen måte med nedstengning pga Covid19.
Det var den første sesong etter sammenslåingen av FK Tønsberg og Eik-Tønsberg.
Det begynte med å få satt sammen et lag av de to klubbene og hvem som ønsket å være med å
satse inn mot en ny sesong.
De første signeringen var Tobias Gran og Tobias Midtlyng. Etter hvert fikk vi på plass noen gode
signeringer som vi var veldig fornøyd med. I tillegg tok vi opp noen lovende unggutter fra FK
Tønsberg og Eik- Tønsberg. Pluss at vi fikk inn en lovende junior fra SF Fotball.
Vi åpnet treningskampene borte mot Sandefjord Fotball. Vi tapte 3-0 men vi så allerede da
konturene av hva vi ønsket og hadde hatt litt fokus på i treningshverdagen.
Så spilte vi mot Pors borte og vant 3-1. En meget god kamp fra vår side. Så var det Strømsgodset2
som vi vant etter mye bra spill. Deretter kom vår beste treningskamp borte mot Halsen hvor vi
brukte mange spillere og flere juniorer hvor vi vant stort etter hvert. Deretter kom 12 mars og
sesongen viste seg å være over før den hadde begynt.
Det var det vi fikk spilt av kamper før pandemien kom til Norge og alt ble stengt ned.
Det ble etter hvert åpnet for trening med 1 meters avstand og vi gikk i gang med treninger frem til
det ble åpning for vanlig trening på høsten. Vi synes spillegruppa holdt overraskende god moral og
viste gode holdninger i denne lange perioden hvor det hele tiden var usikkerhet når det skulle
åpnes for seriespill igjen eller om det i det hele tatt skulle bli noe. Den endelige beskjeden om i
september/ oktober at det ikke ble noe sesong for oss.
Noen utfordringer med troppen ble det. Noen valgte å gå til andre klubber som var en divisjon
over som fikk spille seriekamper da disse klubbene tilhører toppsatsingen til NFF. Dette synes vi
bare var positivt.
Vi fikk en god del mindre spillere på trening fordi vi valgt at de som var under 20 skulle få kamper
på u-laget pluss at de som kom langveis fra hadde etter hvert vanskelig å komme på trening pga
Covid-19 situasjonen.
Vi hadde en fantastisk tur til Eidene på Tjøme. Det var med på å gjøre gruppa mer samlet og vi tar
gjerne en tur til om situasjonen tilsier det i 2021.
Trenere
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Årsberetning rekruttlaget
Rekr gruppe besto i 2020 av ca 20 spillere i alder 16-19 år, hovedsakelig ifra lokale klubber (i
Tønsberg). Trenere og kampledere for gruppen har vært som følger;
•
Hovedtrener Fredrik Kjølner
•
Assistenttrener Cato Kihle
•
Assistenttrener Ketil Moen
•
Assistenttrener Øyvind Barland
Rekr laget har normalt hovedansvar for G19 satsning og stiller hovedstall i klubbens 2. lag (4
divisjon). Ett spennende år med sammenslåing av Eik Tønsberg og FK Tønsberg medførte til at
månedene januar & februar ble benyttet til harmonisering mellom spillergruppene og
forberedelser til G19 vinterserie (G19 NM kvalifisering).
Kort oppsummert rundt konsekvens av COVID-19 var som for de fleste full nedstenging rundt 12
mars. Med den konsekvens at organiserte trenginger ble satt på hold til frem til juni. For kamper,
så COVID-19 medførte at vårsesongens G19 interkrets kvalifisering ikke ble gjennomført som
vanlig og at det ikke ble noen G19 NM spill. For 4 divisjon ble konsekvensen at denne ble avlyst
helt (selv om den endelige avgjørelsen på dette ble tatt sensommer/høst). Det ble en liten opptur
(selv mens COVID-19 fortsatt var aktivt) at G19 Interkrets ble gjennomført med noe COVID-19
justeringer. Dvs at den ble gjennomført med 12 lag fra Vestfold og Telemark fotballkrets (ingen lag
fra Buskerud fotballkrets).
Oppsummering fra G19 Interkrets seriespill;
•
Totalt var 28 spiller involvert i kamper og da med bidrag fra både G16 (5 stk) og
junior spillere fra A-lags stallen (4 stk)
•
Laget kom på 2. plass med 8 seiere, 2 uavgjort og 1 tap. Og avgjørelse om mester
ble gjort i en seriefinale på hjemmebane mot Sandefjord Fotball hvor det ble ett tap
2-4, men hvor kampen står å vipper til de siste 10 minuttene og dersom det hadde
blitt uavgjort, så var det likt på alle andre målekriterier, slik at det sannsynligvis
måtte ha blitt spilt en ekstra kamp får å avgjøre vinner.
•
Laget scoret 47 mål og slapp inn 20 (diff +27)

Ketil Moen
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Årsberetning G16
Sesongen har vært preget av nedstengning, avstandstrening og lite kampreferanser som for alle
andre. Situasjoner som spillergruppa har håndtert på en fantastisk måte.
Det har vært trent både fysisk og med ball på egenhånd mens det ikke var lov å trene, spillerne
meldte inn gjennomført trening i felles forum hvor det også var lov å legge ut bilder og videoer av
treningen spillerne gjorde. At ungdommer med mange interesser som de var avskåret fra å gjøre
utviste så stor dedikasjon og struktur er intet annet enn imponerende. Når vi kunne komme i gang
med avstandstrening så vi tydelig fysisk fremgang i spillergruppa, og utgangspunktet for å trene til
kamper var bedre enn noen gang.
Vintersesongen kom så vidt i gang, men solid i gang. Seiere over blant annet Odd og Strømsgodset
ble bokført før vinterserien begynte. To seiere ble fasit også der før nedstengningen var et faktum.
Når så seriespillet begynte ble det meldt inn et ekstra lag for å få kamper nok til spillesugne gutter
som fortjente alle de kampene de kunne. Fasiten kunne nesten ikke vært bedre:
Lag 1 kvalifisert til 1. divisjon som endte med 5 strake seiere og KM. Laget har kun seiere å vise til i
hele 2020. I de 5 avgjørende kampene i sluttspillet ble det skåret i snitt 5 mål per kamp, og kun 4
baklengs i snitt! Det hele ble avgjort i siste kamp med en thriller på bortebane mot Sandefjord
Fotball hvor vi lå under til pause for så å snu kampen til vår fordel i andre omgang. Laget var
suverent mestskårende i KM sluttspillet.
Lag 2 startet på nivå B, men fikk lov til å komme opp i 2. divisjon i siste del av sesongen sammen
med de som ikke kvalifiserte til sluttspillet om KM. Etter å ha feid gjennom i nivå B med storseiere
ble det også mye seiere i siste del til tross for klart tøffere motstand. 2. plass etter ett tap og
resten seiere ble fasiten.
Spillergruppa har rullert mellom lagene, og vi har hatt 6 spillere som har vært med i kamptropp på
G19 Interkrets. På til sammen 20 kamper har laga skåret 109 mål i serie, og kun sluppet inn 15.
Treningsgruppa har bestått av 28 spillere og et trener/lagleder apparat på 10 personer:
Kent Karlsen
Jan-Eddie Hansen
Hein Irgens Henriksen
Thomas Olsen Moldvær
Alf Rune Svenssen

Espen Silseth
Nils Ole Neerland
Anne Line Broen
Vibeke Aannestad
Torbjørn Biering

Teamet rundt laget takker spillerne for en fantastisk holdning gjennom et svært krevende år for
unge. De har vist et humør, treningsglede og innsats som er helt uten sidestykke av hva vi kunne
forvente. At de fikk kronet det med å ta med seg det eneste trofeet de fikk lov til å spille om denne
sesongen er ekstremt fortjent. Tusen takk alle sammen!
Hein Henriksen
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Valgkomiteens innstilling til styrer i FK Eik Tønsberg 2021/22
Valgkomiteen har bestått av Tore Lilleengen, Pål Roberg og Jonas Amundsen.

FK Eik Tønsberg AIL
Verv
Leder

Navn
Olav Bolseth

Tid
Velges for 2 år

Nestleder

Agnar Svendsen

Ikke på valg

Gruppeleder Damer,
Styremedlem
Gruppeleder Unified,
Styremedlem
Gruppeleder
Ungdom,
Styremedlem
Gruppeleder Barn,
Styremedlem
Styremedlem

Malin Nylen

Velges for 2 år

Lars Andersskog

Ikke på valg

Kristine Brattbakk Midtlyng

Velges for 2 år

Pål Egeland

Ikke på valg

Hilde Hovland Moe

Velges for 2 år

Varamedlem

Pål Engseth

Velges for 1 år

FK Eik Tønsberg 871
Verv
Leder

Navn
Runar Danielsen

Tid
Ikke på valg

Nestleder

Catharina Schlytter-Henriksen

Velges for 2 år

Styremedlem

Lene Øvrevik

Velges for 2 år

Styremedlem

Per Arne Olsen

Ikke på valg

Styremedlem

Nick Sandberg

Ikke på valg

Varamedlem

Morten Kihle

Velges for 1 år

Kontrollkomite
Ivar Syrstad
Anne Holm-Moen
Henning Kock
Jarle Hansen
Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av samme 4 personer til kontrollkomite i begge styrer.
Innstillingen er for 1 år
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