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ÅRSMØTE 2020
Det innkalles til årsmøte for FK Eik Tønsberg AIL:
Årsmøtet avholdes digitalt torsdag 8. april 2021 kl. 19.00. 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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ÅRSRAPPORT 2020 - Damelaget
I mars 2020 kom Covid19 til Norge og samfunnet stanset opp i noen måneder, det gjorde også
fotballen. Ikke noe trening på mange måneder og stor usikkerhet om hva som kom til å skje.
I juni så trakk Hilde Preuss seg som leder for damer senior og Pål Engseth tok over hennes
arbeidsoppgaver i styret. Han ”ansatte” Espen Solemdal som fikk ansvaret for de sportslige
oppgavene, mens Pål hadde de administrative.
Coronatiden var svært utfordrende for damelaget. Flere jenter tok seg pauser over lengre
perioder, fordi de slet med motivasjonen. Serien kom aldri i gang og det ble et trist og kjedelig år.
Pga av Coronatiden ble det ikke arrangert den tradisjonsrike Tine Fotballskole. Damelaget
arrangerte en tredagers Jentecamp i uke 27. Vi hadde bare tre uker på å forberede oss slik at det
var med minimale forberedelser at den ble gjennomført. Det var 13 jenter fra alderen 6-12 år som
dukket opp. Espen organiserte i forkant, mens jentene arrangerte og instruerte alt selv under selve
campen. Stor takk til Malin som styrte de tre dagene med sikker hånd.
Trener og støtteapparat dette året bestod av Kim Thomassen (hovedtrener), Malin Nylen
(ass.trener) og Ola Smestad (lagleder/materialforvalter og alt mulig mann)
Spillerstallen varierte gjennom hele sesongen, men i gjennomsnitt 11-13 spillere på trening.
Dette er et år som kommer til å skrive seg inn i historiebøkene, men som ikke kommer til å bli
husket for god og underholdende fotball.
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ÅRSRAPPORT 2020
VETERAN
Eik Veteranene 21 - Covid 19

Sesongen 2020 startet som vanlig med trening i gymsalen på Klokkeråsen skole.
Alle gutta var klare for å revangere en litt dårlig 2019 sesong.
Så kom Covid 19 som en stor utfordrer. Det ble mange kamper gjennom sesongen, men Covid vant
ingen kamper.
De 21 veteranene som vant er:
Terje Børstad, Bjørnar Broen, Erik Hermann Nygård, Tore Kubberud,
Stian Bjeknes, Preben Sigurd Lifoss, Dag Arne Nilsen, Peter Joakim Kristoffersen, Svein Krøglid,
Knut Martin Hegg, Mads Thoren, Runar Danielsen, Geir Sørdalen, Agnar Svendsen, Anders Høivik,
Espen Solemdal, Jon Roberg, Jørn Sukke, Ole christian Lysaker, Pål Sperre,
Jostein Andrsen

Vi håper at alle spillerene møter opp når dette blir mulig.

Trener / oppmann:
Bjørnar Broen
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ÅRSRAPPORT 2020

Lag

Gutter 6 (2014)

Antall spillere

P.t. 19 stk registrert. Ytterligere 4-5 har deltatt på noen treninger. Vi håper de
blir med fast i 2021.

Støtteapparat navn

Trenere: Andre Slaattelid og Per Christian Hiorth Eliassen
Årgangsleder: Mats Willumsen

Status støtteapparat

Per Christian Hiorth Eliassen deltok på trenerkurs på høsten 2019.

Treningsmengde

En gang i uka.

Antall foreldremøter

Ingen. Informasjon har blitt delt på facebook-gruppa.

Cup’er og andre
sportslige aktiviteter

Guttene debuterte i Runarcup i januar, der de spilte mot mer erfarne gutter
født i 2013. Deltok deretter i to cuper i Vestfoldhallen før koronautbruddet. Vi
arrangerte selv en aktivitetsturnering på nedre gress i september, før vi
avsluttet turneringssesongen der den startet – i Sandefjord – i slutten av
september.

Fair play

Ingen røde kort. Heller ikke til foreldrene

Sportsligstatus

Guttene er i stadig utvikling. Fokus på lek og samspill.

Status på det sosiale
arbeidet

Sterkt begrenset av korona. Men det er en fin gjeng gutter som har det gøy
sammen, og mange av dem hadde spilt sammen et helt år allerede før de
begynte på skolen. Det var nok en fordel ved skolestart for mange av dem.

FK EIK TØNSBERG

TRADISJON | RELASJON | AMBISJON

ÅRSRAPPORT 2020

Lag

J7

Antall spillere

9-12 varierte i løpet av året

Støtteapparat navn

Torgeir Mørck Hovi, trener.
Kristian Fjågesund, trener fram til august.
Amund Skarning, trener fra august og årgangsleder hele året.
Gry Holder sosial ansvarlig.

Status støtteapparat

Torgeir fortsetter som trener.
Amund fortsetter som trener, men ønsker avløsning som årgangsleder.
Trenger også en lagleder siden vi begynner med kamper.

Treningsmengde

En trening i uka

Antall foreldremøter

0 pga korona

Antall
spillermøter

0

Sosiale arrangementer

Spist is og kaker på slutten av treningene før jul og før sommeren, ellers ingen
sosiale aktiviteter.

Cup’er og andre
sportslige aktiviteter

Vært med på to aktivitetsturneringer på Teie og Nykirke.

Fair play
Sportsligstatus

Har fått flere spillere fra Barkåker i løpet av året. Har også mistet noen spillere
fra eikområdet, men også fått noen nye.

Status på det sosiale
arbeidet

Har en sosial ansvarlig, men hun har foreløpig ikke arrangert noe.

Annet
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ÅRSRAPPORT 2020

Lag

G2011-G9

Antall spillere

19-20

Støtteapparat navn

Lars Grorud – hovedtrener
Øystein Olai Jacobsen – hjelpetrener
Helene Torply – lagleder
Geir Jæger / Britt Ellen Løvold – årgangsleder (byttet midt i sesongen)
Ellinor Wellum Skaar – miljøkontakt

Status
støtteapparat

Trenere, lagleder og årgangsleder har deltatt på de møter klubben har
gjennomført fysisk og digitalt. Lagledelsen har hatt jevnlig dialog
gjennom sesongen.

Treningsmengde

2 ganger i uken. Bråstopp mars mnd. iht. Covid-19.
Oppstart vårsesong 28.04.20 med korona-restriktiv-trening. Fra juni
økte vi treningsmengden til 1.5 time pr. trening for mer effektiv spille
og treningstid. Vi avsluttet trening til sommerferien og startet opp
igjen 11.08.20 da vi skulle i gang med seriespill uka etter ved
skolestart og da fortsatt med 1.5 timers treningsøkter fordelt på 2
ganger i uka i tillegg til kamp.

Antall
foreldremøter

1 møte gjennomført på høsten 01.10.20 med gjennomgang av viktig
informasjon etter årgangsledermøtet, fokus på verdier og felles ansvar
iht. treninger og fellesskap.

Antall
spillermøter

Enklere spillermøter før trening på sesongstart vinter og høst. Jevnlig
ved behov iht. treningsfokus gjennom høsten.

Sosiale
arrangementer

Sommeravslutning ved 2. dammen ellers ingen sosiale
sammenkomster som følge av Covid-19 situasjonen.

Cup’er og andre
sportslige
aktiviteter

Sterkt redusert som følge av Covid-19 situasjonen i 2020.
Meny Januarcup 18.01.20, 2 lag.
Sølvcup 08.03.20, 2 lag.
Seriespill august – oktober, 2 lag.

Fair play

Vi har hatt fokus på fairplay gjennom sesongen ved at trenerne
snakker bevisst om dette både på trening og før kamp. Seriespill i år
startet først etter ferien pga. Covid-19 og da har vi hatt 2 kampverter
pr. hjemmekamp gjennom sesongen.

Sportsligstatus

Laget har trent 2 ganger pr. uke gjennom sesongen. Vintersesongen 1
utetrening på kunstgresset og 1 innetrening i Wanghallen pr. uke.
Vårsesongen trente vi 2 ganger pr. uke, først på nedre gress, så
hovedsakelig på Kongseik ung.skole gress pga. Covid-19. I starten
med korona-restriksjoner på trening, så med full kontakt. Gleden var
stor da seriespill kunne startes etter sommerferien. Vi har hatt 2 lag
som har spilt seriekamper og resultatene har vært varierende.
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Det har vært bra oppmøte på treninger til tross for at flere av guttene
også går på turn eller annen aktivitet og trener regelmessig gjennom
uka.
Vi har hatt litt utfordringer iht. konsentrasjon og fokus på treninger.
Dette har vi vektlagt og snakket mye om så det virker til å ha en fin
effekt og treningene har blitt bedre for hele laget.
Status på det
sosiale arbeidet

Dette annerledesåret har vært preget av Covid-19 og noe begrenset
sosialt samvær. Det ble gjennomført sommeravslutning 18.06.20 ved
2.dammen med lagets spillere og foreldre før sommerferien.

Annet

Årgangsleder har deltatt på planleggingsmøter og arbeid i forbindelse
med Eat-Move-Sleep Cup 2020 iht. Årshjulet. Cupen ble dessverre
avlyst som følge av Covid-19 situasjonen.
Laget G9 har gjennom sesongen hatt god innsats og bra oppmøte
kombinert med godt engasjement som lover godt for 2021 sesongen.
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ÅRSRAPPORT 2020

Lag

FK Eik 2008 Gutter

Antall spillere

14

Støtteapparat navn

Sturla Larsen, Årgangsleder (Atle kirkevold bidrar)
Christopher Barland, Hovedtrener
Mattis Bording, Trener
Bent Halvorsen, Trener
Atle Kirkevold, Lagleder
Taran Buran Sveri, sosiale tiltak

Status støtteapparat

Vi har dekt det grunnleggende behovet, men mangler en dugnadsansvarlig

Treningsmengde

4 ganger i uka x 1,5 timers varighet

Antall foreldremøter

1

Antall
spillermøter

1

Sosiale arrangementer

Avslutning før sommerferien og kveldsmat på brakka

Cup’er og andre
sportslige aktiviteter

Treningskamp mot Barkåker.

Fair play

God lagånd og fairplayholdninger i laget. Noe spent nå som vi har gått over til
ungdomsfotball og trener sammen med 07.

Sportsligstatus

Stor varisjon i spillergruppa ferdighetsmessig, ekstra sårbart når vi i år ikke har
hatt vår førstekeeper på grunn av covid-19 restriksjoner

Status på det sosiale
arbeidet

Noe redusert grunnet covid-19

Annet
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ÅRSRAPPORT 2020

Lag

FK Eik Tønsberg J14 (f. 2006)

Antall spillere

21

Støtteapparat navn

Trener Anette Linløkken
Trener Sabine Hammari Skarstad
Årgangsleder Eirik Lyngroth
Andre som deltok inn i treningsarbeidet var Morgan og Nina Håkonsen Liljebäck,
samt Jan Ivar Linløkken.
Vi forsøkte en ny løsning med fleksibelt laglederteam bestående av Ann Christell
Stålerød, Taran Buran Nærdal og Marianne Pilemark

Status støtteapparat

For 2021 blir støtteapparatet slik:
Trener Anette Linløkken
Trener Nina Håkonsen Liljebäck
Trener Sabine Hammari Skarstad
Årgangsleder Eirik Lyngroth
Lagledere Ann Christell Stålerød, Taran Buran Nærdal

Treningsmengde

3 økter pr uke

Antall foreldremøter

Vi rakk kun å gjennomføre et foreldremøte i februar.

Antall
spillermøter

4 spillermøter

Sosiale arrangementer

I februar samlet vi alle 2007 og 2006-jentene til en felles økt med fokus på å bli
bedre kjent gjennom samarbeidsøvelser og blanding av gruppene. Vi hadde
også samling inne på klubbhuset med felles lunsj, etterfulgt av
samarbeidsoppgaver og premie utdeling. En kjempe fin dag hvor vi virkelig ble
bedre kjent!
I september hadde vi en en samarbeids økt ute/inne med mange morsomme
øvelser med fokus på å styrke samarbeidet og øke tryggheten med hverandre.
Ikke for at det var spesielt utfordrende – snarere tvert i mot, men for å igjen sette
fokus på dette. Dette var kjempesuksess og gav mange gode refleksjoner hos
jentene og god læring for oss alle.

Cup’er og andre
sportslige aktiviteter

Deltok med to lag på Re Cup i februar. Sammen måned spilte vi 3
treningskamper. Vi rakk også 1 treningskamp i mars før Korona-nedstegningen.
Etter dette ble mange planer kansellert utover vårsemesteret.
Tollnes Cup og treningskamper ble avlyst.
I starten av april startet vi forsiktig opp igjen med å dele gruppa i 2 og hadde 1
trening i uken pr. gruppe nesten hele april. Deretter startet vi opp igjen med full
gruppe og 2 økter i uken.
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Vi hadde gode økter frem til sommeren og med veldig godt oppmøte. Jentene
har fått mye verdifull terping av basis teknikk i løpet av corona perioden, vi har
hatt stort fokus på å gjøre alt så lystbetont som mulig og passe på å opprettholde
fotball gleden.
Sesongen 2020 startet i august og vi fikk gjennomført 2 treningskamper før
seriestart.
Vi stilte med 2 lag i serien, ett lag i B-serien og 1 lag i C-serien.
Vi opererte med spillertropper og ikke faste grupper. Første del av serien var en
kvalifiseringsrunde.
Vi har gjennom høst sesongen hatt med oss både 2007 og 2005 jenter på
kamper, noe som har vært veldig bra og jentene har trivdes sammen.
Fair play

Deltok på Fair Play-møte med fotballkretsen i januar.

Sportsligstatus

Våren 2020: Lite ble som vi hadde planlagt.
Høsten 2020: Vi rykket opp til fra B til A-serien etter kvalikrunden.
Vi fikk gjennomført hele seien med unntak av 1 kamp i C-serien.

Status på det sosiale
arbeidet

Vi har hatt hjulene i gang så godt det har latt seg gjøre. Vi har hatt fokus på
samhold og trivsel og har fått gode tilbakemeldinger fra jentene.

Annet

En spiller måtte dessverre slutte tidlig i sesongen. I overgangen mot 2021 var det
dessverre 4 jenter som valgte å slutte med fotball (etter lengre tids tenkepause).
Årgangen består nå av 16 jenter.
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Årsrapport J15, 2020
J15

Antall spillere
Støtteapparat

16 spillere ved sesongstart, spillere ved sesongslutt: 9
Årgangsleder: Jorunn Iren Kverne og Kristin Lervold
Hovedtrener: Åsa Frantz
Ceeper-trener: Bent Halvorsen
Hjelpetrener: Terje Gåsland
Lagleder: Marta Skjeldal Grytnes/Terje Gåsland
Sosialansvarlig: Katrine Gabestad Ekeberg
Dugnadsansvarlig: Elin Kristine Wilson Horn

Treningsmengde

Det har vært tilbud om tre treninger i uka, à 90 minutter.
Vinter: innetreninger i Fix 3 av 4 søndager i mnd. i tillegg til to utetreninger.

Foreldremøte
Spillermøter
Sosiale arrangementer

Januar: info om ny trener, oppsummering av året som gikk, hva skjer framover.
26. februar
Avslutning til sommeren med tur til «Høyt og lavt» i Svarstad.
Kveldsmat på klubbhuset etter trening, kombinert med spillermøte, august/september.
Laget ble veldig sårbart da det var mange jenter som sluttet i løpet av sesongen. Grunnen
til at de sluttet ble oppgitt var ulike. Noen ønsket å bruke mer tid på andre aktiviteter,
mens andre sa at de var lei av fotball/lite motivert. Med covid-19 ble det vanskelig å få
motivert dem til å fortsette med tanke på gjennomføring av treninger og kamper.

Status på det sosiale
arbeidet

Cuper og andre
sportslige aktiviteter
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Fair play
Sportslig status

Annet

Deltok med et rent 2005-lag i vinterserien. Lånte spillere fra J2006 ved behov.
Seriespill høst: til tross for lite spillere klarte laget å gjennomføre første halvdel
(innledende runde) av serien, men måtte trekke laget fra den siste delen pga. at tre jenter
sluttet etter innledende runde. De jentene som var igjen på laget fikk tilbud om å delta på
kamper med J17 og J15-2 og J15-3.
Har hatt nært samarbeid med J14 og J17 gjennom hele sesongen/året.

-

-

Flaskeinnsamling februar (fikk inn ca. 22.000 kr).
Dugnad på Meny i påska. Dette var under starten på Covid-19. Det ble
mye dialog med klubben (Kristine Brattbakk) om dette var forsvarlig
eller ikke. Ca. 50 % av jentene kunn ikke stille da foreldre/foresatte ikke
ønsket å utsette dem for smitte. Vi følte at vi ble pålagt å ta denne
dugnaden – hvis ikke kunne ikke Meny ha åpen butikk dagene før påske.
Er dette greit? Vi ble lovet 5000 kr for å stille opp på dugnaden. Vi
klarte å stille på alle vaktene unntatt to, det var på påskeaften.
Varetelling på Meny 1. januar 2021
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FK Eik Tønsberg UNIFIED
Årsrapport
Fotballsesongen 2020

Fotballsesongen 2020 ble noe helt annet enn en det vi hadde sett for oss. Pga. nedstenging av alle
inne aktiviteter for voksne fra 12 mars 2020 har UNIFIED nesten ikke hatt trening i vintersesongen.
Trening frem til stenging og noe i sommer da det var åpent for trening ute med 1 meters avstand.
Mye teknisk trening og terping på annen type øvelser enn det vi var vant til. Utfordrende for flere
spillere med nye rutiner.
Stjernelaget har hatt noen flere treninger og fulgt regler satt for fotballaktivitet. Noe utfordrende
da flere av spillerne kommer fra andre kommuner.
Både vinter og sommer turneringer samt seriespill har vært kansellert i 2020.
Spillergruppen er fortsatt stabil og har ennå ikke fått noe indikasjon på at noen har sluttet pga.
denne pandemien.
Nå går vi bare og venter på at dette snart er over. Er det en gruppe som sliter her så er det
UNIFIED. De savner mest det sosiale en fotball trening / kamp gir.

«Sponsorer»: Eik toppen Meny, Klokkestøperi Olsen Nauen, Esso Slagentangen samt
Sidebygningen v/Tønsberg Kommune.
Tønsberg 23.03-2021
Lars Andersskog – Oppmann, Eik-Tønsberg UNIFIED
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Årsrapport baneutvalget 2020
Ved utgangen av 2020 kan vi igjen si at spilleflatene våre aldri har vært bedre.
-

Den «nye» kunstgressbanen har gitt anlegget en ny dimensjon
Pandemien har sørget for mindre bruk og dermed mindre slitasje på gresset enn tidligere år.
Været har også spilt på lag med oss. Stort sett grønne vinterbaner og myke, godt preparerte
gressfelter fra mai til oktober.

Øvre kunst «røyter» mye. Gresset fliser seg opp, og det legger seg. Vi har etterflyt med ca 5 tonn
granulat. De beste rullene av det gamle gresset på nedre kunst ar tenkt i bingen på treningsfeltet.
Det var så råttent at vi ikke fikk rullet det ut. Rullene ligger nå bak lagerteltet og venter på vidre
transport.
Gjødsel, vann og klipping gjør «susen» på gressfeltene. Vi dypluftet og toppdresset hovedbanen.
Dette må gjøres årlig, og i tillegg bør banen resåes.
Ny traktorklipper er kjøpt inn. Godt at vi igjen kan ha trygghet i de daglige klipperundene. På
vinterstid liter vi med brøyteskjæret. Siggen har tar tatt frem sveiseapparatet flere ganger og
sørget for at vi fortsatt har greid å brøyte selv.
Tirsdagsgjengen har hatt mye å gjøre hele året. Ved siden av ukentlig vedlikehold ute og inne,
søppel hele tiden en utfordring. Tilbakeføring av granulat blir også gjort. De nye innbytterboksene
på nedre kunst har vært hovedprosjektet.
Baneutvalget er nå i praksis tirsdagsgjengen. Vi foreslår at styret formelt utnevner et nytt utvalg VI
begynner «å gå ut på dato» (trist å innrømme).
Nye behov melder seg:
-

Nytt dekke på øvre kunst
Utbedring av gressflatene
Inngjerding/fangnett på treningsfeltet
Tribuner på hovedbanen
Utbedring av maskinparken

Eik, 22/3-21
Svein Gunnar Førsund
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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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