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Dato:    Onsdag 22. mars 2023 
Klokken:   19:00 
Sted:    Klubbhuset 
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1. Godkjenne de stemmeberettigete 

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden 

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen 

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger 

4.1 Styrets beretning for 2022 

4.2 Årsberetning utleie, bane og anlegg 

4.3 Foreldregruppas årsberetning 

4.4 Årsberetning marked 

4.5 Seniorlagene 

4.5.1 SR Herrer 

4.5.2 SR Damer 

4.6 Aldersbestemte lag 

4.6.1 G/J 2017 

4.6.2 G/J 2016 

4.6.3 G/J 2015 

4.6.4 G2014 

4.6.5 J2012/2013 

4.6.6 G2012/2013 (Mangler) 

4.6.7 J2011 

4.6.8 G2011 (Mangler) 

4.6.9 G2009/2010 
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4.6.10 J2008/2009 

4.7 Amerikansk fotball (mangler) 

5. Godkjenne regnskap for 2022 

6. Behandle innkommende forslag og saker 

7. Vedta kontingent for 2024 

8. Vedta budsjett 2023 

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 

10. Valg av nytt styre i Skjeberg Sportsklubb 

11. Grupper og styrer - forespurte deltakere 

12. Avslutning 
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4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle 
gruppeårsmeldinger 
 

4.1 Styrets beretning for 2022 
 
Styret har i 2022 gjennomført 7 styremøter. 
 
Følgende har inngått i styret: 

 Leder:   Christian Bråthe 
 Nestleder:  Thomas Martinsen 
 Kasserer:  Ane Røste 
 Sekretær:  Victoria Kværner Eriksen 
 Medlem:  Lars Ole Molteberg (Bane og anleggsleder) 
 Medlem:  Jens Mikkel Ørseng (Sportslig leder) 
 Medlem  Sten Rudi Engen Karlsen (Turneringsleder) 
 Medlem:  Viggo Amundsen (leder foreldrelaget) 
 Rep. Olavs Menn Paal Lislerud  
 Ungdomsrep.  Martin Andre Aamodt 

   
 
Generelt 
 
Styret har fungert godt, og møtene har vært effektive og saklige. Det har fra forrige årsmøte vært 
arrangert 5 styremøter i 2022 og 2 styremøter i 2023. Alle styremøtene har vært holdt på klubbhuset. 
 
Som tidligere år, ønsker styret at flere personer blir aktive i administrasjonsarbeid i klubben. I løpet av det 
kommende året ønsker det sittende styret at vi får på plass flere mennesker i underkomiteer til styret. I 
fjor var det et mål om å få på plass en ny materialforvalter. Det har vi dessverre ikke klart og styreleder er 
fungerende materialforvalter. 
 
Styret har overordnet ansvar for klubbens økonomi og har ivaretatt denne oppgaven som en 
hovedoppgave.  
 
Håndbok og beredskapsplan er tilgjengelig på www.skjebergsport.no. 
 
Økonomi 
 
Klubbens økonomi er god. Vi har mange gode og trofaste sponsorer, gode inntekter som følge av 
salgsdugnader (loddsalg og kaker). 2022 har igjen vært det første hele året etter pandemien og vi kunne 
igjen gjennomføre Sporten Cup i samme format som tidligere og utleie er tilbake på normalen. Se ellers 
regnskap, balanse og budsjett. Kommentarer til regnskapet vil bli lagt frem på årsmøtet og vedlagt 
protokollen. 
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Medlemstall 
 
Klubben har i løpet av 2022 startet opp 1 nytt lag, G/J 2017 (ikke med i rapporten under). Men dessverre 
mistet vi vårt JR og G14 lag før sesongstart. På tampen mistet vi dessverre også vårt G13 lag (de er med 
i rapporten).  Det er en del medlemmer som ikke er tilordnet undergruppe fotball eller Am. Fotball. Det 
forklarer avviket mellom total klubb og summen av undergrupper. 
 
Medlemsstatistikk Skjeberg Sportsklubb 
 

  Jenter     Gutter      

År Status 0-5 6-12 13-19 20-25 26- 
Totalt 
jenter 0-5 6-12 13-19 20-25 26- 

Totalt 
gutter Sum 

2014 Medl 0 16 25 4 19 64 0 77 72 19 56 224 288 

  Utøver 0 16 25 4 22 67 0 77 72 19 39 207 274 

2015 Medl 0 25 29 4 25 83 0 60 84 6 41 191 274 

  Utøver 0 25 29 4 22 80 0 60 84 6 32 182 262 

2016 Medl 0 24 33 3 20 80 0 60 72 13 53 198 278 

  Utøver 0 24 32 3 19 78 0 60 72 13 38 183 261 

2017 Medl 0 27 32 7 20 86 2 52 78 7 43 182 268 

  Utøver 0 27 31 7 17 82 2 52 78 7 39 178 260 

2018 Medl 0 35 28 9 24 96 0 51 87 27 100 265 361 

  Utøver 0 35 28 9 16 88 0 51 87 9 41 188 276 

2019 Tot klubb 1 33 31 4 27 96 4 56 70 28 92 250 346 

  Fotball 0 13 24 2 14 53 0 36 38 7 30 111 164 

  Am fotball 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 31 40 40 

2020 Tot klubb 0 30 30 5 30 95 0 58 72 30 95 255 350 

  Fotball 0 18 21 4 14 57 0 49 36 14 28 127 184 

  Am fotball 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 31 38 38 

2021 Tot klubb 1 30 15 2 22 70 12 65 41 19 67 204 274 

 Fotball 1 29 13 1 15 59 12 60 32 15 41 160 219 

 Am fotball 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 19 22 22 

2022 Tot klubb 0 45 15 5 20 85 0 88 19 14 53 174 259 

 Fotball 0 40 11 2 13 66 0 74 8 12 38 132 198 

 Am fotball 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 22 28 28 

 
Note: Avvik mellom fotball + amerikansk fotball og total klubb kan skyldes at det er medlemmer registrert i 
NIF som ikke er aktive i gren. Lagledere, foreldrekontakter, støttemedlemmer etc. 
 
For styret 2022 
Christian A. Bråthe 
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4.2 Årsberetning utleie, bane og anlegg 
 

Anlegget vedlikeholdes ukentlig vår, sommer og høst av Hans Arve Mathisen, han gjør en 
meget god jobb for klubben. Han utfører vedlikehold av kunstgress banen, plukker søppel og 
gjør annet forefallende vedlikehold.  
 
Hver tirsdag er det dugnadskveld der Jarle Nilsen, Gjermund Bredholdt og Lars Ole Molteberg 
utfører større og mindre oppgaver. I løpet av 2022 har det blitt montert manglende kumfiltre, en 
del mindre snekkeroppgaver, montert gatelys mellom klubbhus og parkering, spredd ut granulat 
som lå i ytterkant av bane etter brøyting på vinter. I garasjen er det bygget om i ballbua så alle 
lag har sitt eget skap, det er også byttet til ledlys i garasje. På slutten av året ble det kjøpt inn 
tribuner som vi monterer før sesongstart 2023. 
 
Høsten 2022 ble det byttet flomlys på 11’er banen. Det ble da montert LED lys, det vil redusere 
strømforbruket med ca 1/3 på banelyset. Vi søkte og fikk tildelt midler fra Elvia Striftelsen og 
Sparebank Stiftelsen til dette prosjektet, totalt fikk vi 350 000 kr. Det er også søkt om 166 000 kr 
i spillemidler, og det er søkt om mva refusjon. Etter tildeling av spillemidler vil prosjektet gå i 0 
for klubben, dvs at vi får redusert våre faste kostnader uten at dette koster oss noe. I etterkant 
av prosjektet har vi sett at det trengs litt oppgradering av styring av banelys. Dette er bestilt av 
Skjeberg Elektro og bli utført vinteren 2023 (januar-februar). 
 
Våre baner leies ut til klubber i nærområdet, i 2022 har Ullerøy, Tveter, Navestad og Borgen leid 
bane hos oss. I tillegg har fortsatt Folkehøgskolen leid bane på dagtid. Dette gir oss gode 
inntekter, ca 50 000 kr pr år. 
 
Det leies ut parkeringsplasser til de som bruker det gamle Borglihuset til Barneverninstitusjon, 
det betaler 10 000 kr pr år for dette, for 3 plasser. 
Skjeberg Cyckle klubb leier 2 etg i garasjen for kr 6000 pr år. 
I perioden 01.01.2022 til 31.12.2022 har klubbhusets 1. etasje vært utleid 33 ganger og  
2. etasje har vært utleid 10 ganger. 
   
Utleien har gjennom året tatt seg opp til et normalt nivå, etter at covid-restriksjonene ble fjernet.  
Arrangementer har vært varierte. Det har vært konfirmasjoner, dåp, årsmøter og ulike 
jubileumsfester, samt fra Sarpsborg kommune. Det er utleid både i helger, kveldstid ukedager 
og dagtid ukedager. 
I tillegg har Sportens lag brukt lokalene til avslutninger, samlinger og foreldremøter. 
Det har vært lite skade på lokalene.  
 
Fredrikstad storhusholdning hadde service på oppvaskmaskinen 27.12.22. 
Vasken av lokalene blir utført av Mathea Strand Iversen. 
Avtalen er at lokalene vaskes etter at det har vært utleid, og at det sjekkes før hver utleie, ellers 
avtales det ved behov. Jobben blir gjennomført på en meget bra måte. 
 
2. etasje er også mye brukt av klubbens medlemmer. Her kan det leies til møter, bursdager, 
overnattinger og ulike arrangementer som ikke krever et stort kjøkken. Arrangement som 
planlegges i 2. etasje må ta høyde for dette. 
 



 
 

Årsmøte for 2023 
22. mars 2023 

 

 

 Side - 7  

Ved lørdagskamper – hvor også lokalene er utleid, må kioskvaktene se over (de som står i 
kiosken) toalettene/ og gulv før de forlater lokalene. 
01.01.22-30.09.22 har Nina Aamodt vært ansvarlig for utleie med hjelp fra Lars Ole Molteberg. 
01.10.22 tok Lars Erling Mathisen og Monica Engen Karlsen over ansvaret for utleien. 
 
Lars Ole Molteberg, bane og anleggsleder 
Monica Karlsen, utleieansvarlig klubbhus 

 
4.3 Foreldregruppas årsberetning 
 
Alle klubbens barne- og ungdomslag er representert med en foreldrekontakt inn i foreldrelaget. 
 
Foreldrelaget har gjennom perioden som har gått siden forrige årsmøte deltatt på klubbens 
interne dugnader;  
Vår- og høstdugnad på anlegget, bemannet kiosken gjennom sesongen, og gjennomført 
ukentlig rengjøring av garderober og toaletter. Foreldrelaget bidro også under gjennomføringen 
av Sporten-Cup 20. april 2022. 
 
Vi har stilt med vakter, ballhentere og maskoter under to av Sarpsborg 08s hjemmekamper i 
2022 sesongen, hhv 3. juli og 18. september. 
 
Pizzalodd-dugnaden ble avholdt 30. mai med et overskudd på 30 000,-.  
Høstdugnaden med salg av kakebokser ble gjennomført siste halvdel av oktober med et 
overskudd i overkant av 45 000,-. For sesongen 2023 planlegges pizzalotteri omtrent på samme 
tid som i 2022, mens kakelotteriet vil bli fremskyndet 3-4 uker for å være litt i forkant av andre 
lokale grupper og foreninger som selger samme produkter. 
 
Foreldrelaget har gjennomført to fellesmøter siden årsmøtet i 2022, ett i forbindelse med 
oppstart av kakesalget i oktober 2022 og et i februar 2023.   
 
Dagens leder har ytret motivasjon, og er gitt tillit i foreldrelaget til å fortsette som leder av 
foreldrelaget inn i kommende periode. 
  
Viggo Amundsen 
Leder foreldrelaget 

 

4.4 Årsberetning marked 
 
2022 ble det utfakturert ca. 300.000,- kr i ulike sponsorater. 
 
De er fordelt på følgene: 
Drakt: 118.000,- 
Skilt parkering: 76.000,- 
Skilt rundt banen: 46.000,- 
Skilt bak 11bane: 54.000,- 
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Vi håper vi får et stabilt 2023 til tross for mange usikkerhetsmomenter knyttet til økte utgifter i 
samfunnet 
  
Ole Jørgen Mathisen 
90724613 

 

4.5 Seniorlagene 

 
4.5.1 SR Herrer 
 
Sesongen 2022 ble heldigvis en normal sesong. Vi startet sesongen med treninger rett etter sesongslutt 
2021. Vi byttet trener før sesongen og hadde 7 divisjons yngste trener denne sesongen, vår egen Martin 
Aamodt. Siden han pga. skader måtte slutte som spiller selv ønsket han og fortsette som trener. Etter 
noen ukers prøvetid skrev vi kontrakt for sesongen. Emil Pettersen har også i år gjort en god jobb som 
spillende hjelpetrener. 

Vi hadde første treningskamp 27 januar mot Navestad, denne vant vi 5-1. Vi meldte oss også på Obos 
cup, og møtte her Torp, Ås, og Navestad. Disse kampene tapte vi alle 3, men det var ok trening. Vi hadde 
også treningskamper mot Nylende og Ullerøy, begge disse endte med seier. 

I serien gikk det også brukbart selv om målet om opprykk ikke ble nådd. 7 seiere, 1 uavgjort og 8 tap ble 
fasit. Det holdt til en 4 plass. Målforskjell 41-47. Vi burde nok klart en 3 plass, Idd som kom på 3 plass slo 
vi både borte og hjemme. Vi hadde dessverre noen dårlige kamper mot lag et stykke bak oss på tabellen i 
løpet av sesongen. 

Vi har en fin gruppe spillere, og har i løpet av sesongen brukt 32 spillere i seriekamper. Alle som kommer 
på trening får spilletid. En del av spillerne er studenter og ikke tilgjengelig mer enn i ferier.  

Siden vi i år ikke har hatt JR lag er en del av spillerne som er med JR. Det er også veldig gledelig av nå i 
vinter (etter sesongslutt 22) har det kommet tilbake flere JR spillere. Treningene har som regel fler enn 15 
deltagere selv nå på vinteren, det er bra i 7 divisjon ѡѢѣѤ 

Laget avsluttet sesongen med en tur til Riga som rapporteres å ha vært svært vellykket ѡѢѣѤ 

Det har også blitt avholdt julebord (7 januar) med utdeling av priser til spillere som har utmerket seg. 

For SR Herrer, lagleder 
Lars Ole Molteberg 
 

4.5.2 SR Damer 
  

For en fantastisk sesong damene har gjort dette året. Første mål var å komme topp 6 og A - sluttspill. 
Dette klarte de med glans og en 3 plass bak sterke lag som Ekholt og Begby lar seg høre. 12 kamper, 8 
seire, 2 uavgjort, 2 tap, 57-25 i målforskjell og 26 poeng.  
 
Vi får en rett i trynet da vi taper første A- sluttspill kampen mot Navestad 4-3, men vinner mot Rolvsøy og 
Sarpsborg og klarer uavgjort mot Begby så alt skulle avgjøres i siste runde da 3 lag hadde 7 poeng. 
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Rolvsøy - Sarpsborg - Skjeberg 1. Vi vinner 4-3 og de andre taper så dermed så ble damene mestere, en 
flott bragd. Treningene har bestått av mye fotball og har satset mere på trivsel noe som har fungert.  
 
Skjeberg Sport har noen fantastiske jenter/damer som har satt spor etter seg i damefotballen. Så får vi 
håpe at det forsetter og at det lokker flere jenter/damer til å prøve seg, ikke minst for det sosiale.  
 
Skjeberg Sport har hatt 2 damelag og det har fungert greit, til sammen så er vi vel ca. 20 spillere som har 
bidratt, men jobb og skole har gjort att det maks har vært 10-12 på treningene. Takker for en herlig 2022 
sesong og er spent på 2023. 
 
Mvh 
Roar Henriksen - Trener. 

4.6 Aldersbestemte lag 
 
4.6.1 G/J 2017 

 
Innledning 

G/J 2017 er de aller minste, og laget ble startet opp høsten 2022. Vi trener per nå inne på Hornnes skole i 
gymsalen, men har en plan om å flytte ut på sporten igjen i overgangen mars/april. Vi skal gjennomføre et 
foreldremøte i løpet av mars. 

Seriespill 

Vi var ikke med i noe seriespill i 2022, men er meldt opp til minifestivalen nå denne sesongen som 
kommer. 

Cuper 

Ingen cuper i 2022. Vi er påmeldt til SportenCup i April, og dette blir vår Cup debut. 

Hospitering 

Naturlig nok har det ikke vært noen hospitering så langt i dette laget.  

Sosialt 

Vi har hatt en ake-kveld med grilling i Høysand i stedet for trening da gymsalen var opptatt før jul. Vi har 
hatt ett loddsalg gjennom Spond i denne perioden. 

Neste sesong 

Denne sesongen starter vi med kamper både i festival- og cup sammenheng. Vi satser på å bli med i 1-3 
cuper denne sesongen. Vi satser som sagt på å begynne med treninger ute igjen i mnd-skiftet mars/april. 
Vi følger skolens ferier i forhold til treningsfri denne sesongen. 

Hvem har vært med rundt laget denne sesongen 

Rune Kristiansen og Jostein B. Olsen startet opp med å trene laget de første gangene. Siden sept/okt har 
Anette Ødegård- Nilsen fungert som trener og lagleder for laget. Ole-Jørgen Ødegård-Nilsen og Eivind 
Eriksen har fungert som hjelpetrenere. Har i tillegg benyttet hjelp fra enkelte av foreldrene til noen 
stasjoner på treninger i løpet av vinteren innimellom. Anette disponerer lagkonto hos Eidsberg bank. 
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Anette ønsker også trenerkurs(grasrottrenerkurs) gjennom NFF. 
 
Skrevet av Anette Ødegård-Nilsen 
 

4.6.2 G/J 2016 
 
Innledning  

I sesongen 2022 har vi vært 26 stk. 6 av dem er jenter. Vi har hatt bortfall av to stykk denne sesongen. 
På treninger har fokus vært ballkontroll og grunnleggende teknikker samt kamptrening og grunnleggende 
lære om spillet. Gruppen vår er ganske jevn ferdighetsmessig så alle har kunnet delta uten store 
utfordringer. På høsten ble det forsøkt å opprette et jentelag med 2017 kullet. Det ble ikke noe av, men 
man har nå fått det til på nyåret etter vinterferie. Vi tror jentene vil synes det er stas å bli et eget jentelag. 
Jentene vi har hatt har vist stor treningsvilje og har hatt et godt ferdighetsnivå. På treninger har det stort 
sett vært godt oppmøte. Det har vært litt utfordrende og ha såpass mange smårollinger på trening. Vi har 
delt de i to og fått god hjelp av foreldre underveis. I november gikk vi inn i gymsal. Vi delte gruppen i to og 
trener på mandag og onsdag da det blir for mange med 26 i salen. Vi ser stor fremgang hos spillerne våre 
og opplever at treningene har gitt mye mestring. På cuper har det vært masse moro og spilleglede. Der 
har barna også opplevd tap og nedturer og alt annet som fotball innebærer. Vi synes barna har taklet det 
bra.  
 
Cuper  

Laget har deltatt på alle minifestival- cupene som kretsen har hatt denne sesongen. Vi har hatt tre lag 
påmeldt.  
 
Hospitering  

Jentene våre ble lånt bort på festival i Aremark og deltok der sammen med 2017. Dette gikk fint. Noen av 
jentene våre deltok på Jentefotball dag i Sandbakken hallen.  
 
Sosialt 

Vi hadde avslutning på sporten med Pizza og lek før sommeren.  
 
Neste sesong  

Når jentene går til eget lag så vil det bli rom for mer tid til hver enkelt på trening. Vi ser som trenere at 
barna begynner og utvikle seg i forskjellige retninger som spillere, med forskjellige sett ferdigheter, styrker 
og utfordringer. Neste sesong vil vi fokusere mer på rolleforståelse og forberede dem på 5er fotball.  
 
Hvem har vært med rundt laget denne sesongen  

Vi er to hovedtrenere med en hjelpetrener. Vi opplever foreldregruppen som ressurs sterk og det er alltid 
noen som stiller opp på treninger. Både med forberedelser, bygge baner og rydde samt å hjelpe til med 
selve treningen. Foreldregruppen er oppe og går, og oppleves som handlekraftig og løsningsorientert.  
 
Hva er bra, hva kan forbedres  

Vi opplever at vi har det vi trenger for å trene. Det er alltid hjelp å få dersom man lurer på noe eller 
trenger noe. Et tema som dukker opp ved hver cup er at barna ikke får noe Diplom/ medalje før den siste 
cupen som avvikles. Foreldre og barna legger merke til dette og blir skuffet. Fint om klubben kan ta dette 
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opp med kretsen 
 
Skrevet av Rune Kristiansen og Jostein B. Olsen 

4.6.3 G/J 2015 
 

Innledning 
Laget har bestått av ca 15 spillere i sesongen 2022. 40/60 jenter / gutter.  

Seriespill 
Laget har deltatt på minifestivaler i 2022. To stk før sommeren og 3 stk på høsten, der har vi stilt med 2-3 
lag. Det var i tillegg en innendørs minifestival i Sarpsborghallen for guttene og Rakkestadhallen for 
jentene i slutten av november.  

Cuper 
Laget har deltatt på Sporten Cup våren 2022 

Hospitering 
Vi har fått tilbud av G2014 om å delta på deres treninger, og noen har forsøkt dette et par ganger.  

Sosialt 
Vi har hatt en liten markering før sommeren og en samling før jul med grøtservering og drikkeflaske til 
hver av spillerne, drikkeflasker dekket av lagkassa. 

Neste sesong 
Fra over vinterferien 2023 har laget blitt et rent guttelag, og har egne treninger. Alle jentene har startet 
opp på J2015/2016 og vi har trening til samme tid på mandagene.  G2015 forsøker med to treninger pr 
uke frem til seriestart, og trener nå også onsdager.  

Hvem har vært med rundt laget denne sesongen 
Joakim Kristiansen og Gjermund Haugeneset har vært trenere, Ane Røste er lagleder, Silje Therese 
Lesteberg er foreldrekontakt og Simon Sletthaug har stilt opp som hjelper på treningene. 
 
Hva er bra, hva kan forbedres 
Vi har hatt to foreldremøter, og har en fin foreldregruppe som møter opp til treninger og kamper.  

4.6.4 G2014 
 
Innledning 
I starten av 2022 hadde vi 1 av 2 treninger i gymsalen på Hornnes før vi startet kun ute fra 1.mars. Etter 
dette var vi ute resten av året, nesten uansett vær. Etter sesongslutt fikk vi nye trenere rundt laget, vi fikk 
også på plass foreldrekontakt.  

Noen spillere har sluttet og andre har begynt- en periode var vi ganske så få. Nå har vi økt igjen og er en 
gjeng på 13 gutter.  

Seriespill 
Vi meldte på 2 lag i serien. Før seriestart sluttet flere gutter, vi opprettholdt likevel de 2 lagene. Flere av 
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gutta spilte derfor 2 kamper i uka og synes det var gøy. Noen kamper lånte vi spillere fra lagene over eller 

under. Vi vant de fleste kampene- med ganske mange mål ѡѢѣѤ  

Cuper 
Vi var med på sporten cup og avslutningscup.  

Hospitering 
Ingen hospitering på 2014 laget i år.  

Sosialt 
Vi var på bowling og laserworld på våren, hadde pizza og is ute etter en trening på sommeren og 
pizzaavslutning med quiz etter sesongen på klubbhuset. Høyt nivå på gutta, men veldig gøy.  

Neste sesong 
Både nye og gamle spillere gleder seg til seriestart og ukentlige kamper. Vi håper på flere cuper og flere 
hyggelige sosiale samlinger.  

Hvem har vært med rundt lager denne sesongen 
Som trenere: Jørn Arild og Jørn, frem til Adam og Arif overtok etter høstferien. Marthe som 
foreldrekontakt og Victoria som lagleder.  
 
Hva er bra, hva kan forbedres 
Vi har foreldre som stiller opp, som følger opp på både treninger og kamper. Vi øver på å gjøre hverandre 
gode og at vi må jobbe sammen som et lag.  

Victoria Kværner Eriksen 

Lagleder G2014 
 

4.6.5 J2012/2013 
 
Innledning 

Tommie Østbye har vært hovedtrener gjennom hele sesongen. Tina Marita Østbye har vært hjelpetrener 
gjennom hele sesongen. Christian Engebretsen har fortsatt som foreldrekontakt på laget. Det var ett 
laglederbytte i oktober 2022. Nåværende lagleder er Marie Lundestad. Antall spillere har variert mellom 
14-16 gjennom sesongen. Per dd er det 15 spillere på laget.  8 jenter er født 2012 og og 7 jenter er født 
2013. Flott å se at enkelte jenter har kommet tilbake etter en pause borte fra fotballen. 
 
Seriespill 

Første året med 7 er fotball i en meget god pulje med stort sette rene 2012 som var forventet.  
Jente fikk likevel med seg noen gode opplevelser fra kampene. 

Cuper: 

Jentene var meldt på 2 cuper i januar og februar 2022, men begge ble avlyst pga Covid.  
I sesongen 2022 har jentene vært med på følgende cuper: 
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- Sporten Cup (april) 
- Kanal Cup (Horten i Juni) 
- Kiwi/Bama Cup Tune (juni) 
- 2013 jentene stilte med eget lag på Kiwi/Bama Cup Borgen (juni) 

Hospitering og andre utviklingsarrangement 

- 2 spillere var med på keeperdag med sarpsborg 08 i mars 2022 
- 4 spillere var med på keeperdag hos sarpsborg 08 i juni 2022 
- Ca halve laget deltok på Tine fotballskole på Borgen IL. 
- 2-3 jenter både 2013 og 2013 har hospitert på trening og i kamp for årsklassen over  

  

Økonomi 

- Loddsalg gjennom Spond i april 2022 og september 2022 
- Pizzalodd og kakesalg for klubben 
- Spons til lagkassa fra KIS (Kran og Industri Service), september 2022 
 
Sosialt 

- Bowling på Sarpsborg bowlingsenter (februar) 
- Treningssamling med overnatting på sporten (april) 
- Fotballbingo (sommerferien) 
- Avslutning p svev trampolinepark 
- Kveldsmat på sporten etter trening har blitt gjennomført to ganger hittil og skal forstsette. 
- Foreldregruppa, trener og lagleder har møttes til sosialsamling uten barn. 

Neste sesong 

Forventninger om å hevde oss noe mer i kamper da vi nå er i en annen pulje. 
Fortsette med den gode teambuildingen vi har hatt. 
Fokus på god differensiering da nivåforskjellene i laget er store 
Utfordringen til tider har vært at det er svært mange jenter på kamp og dette har gitt lite spilletid og mye 
byttinger. Det løses i år ved at vi har delt laget i tre grupper som roterer. 

Hvem har vært med rundt laget dette året: 

Tommie Østbye og Tina M. Østbye – Hovedtrener og hjelpetrener 
Christian Engebretsen- foreldrekontakt 
Anette Ødegård- Nilsen og Marie Lundestad – lagledere og hjelpetrener 
Ane Røste har hjulpet med diverse oppgaver. 

Hva er bra, hva kan forbedres 

Meget godt samarbeid med foresatte hvor alle bidrar og drar i samme retning 

Skrevet av Anette Ø-Nilsen og Tommie Østbye 

 
4.6.6 G2012/2013 (Mangler) 

 
(Mangler) 
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4.6.7 J2011 
 
Innledning 
 
Laget har mistet en spiller i løpet av året, og fått 4 nye. Er nå totalt 17 jenter. En født 2010, og resten født 
2011. Det har vært godt oppmøte på samtlige treninger.  
 
Treninger 
 
Laget har hatt to treninger i uken, ute gjennom hele sesongen. Totalt 70 treninger. 
En trening har blitt gjennomført på Sarpsborg stadion med Sarpsborg 08s damelag og trenerne deres. 
 
Seriespill 
 
Laget har stilt i 7’er-serie med ett lag denne sesongen. De har spilt totalt 12 seriekamper, og 5 
treningskamper.  
 
Cuper 
 
Jentene har deltatt på seks cuper.  
- Gjelleråsen vårcup (mars) 
- Sporten cup (april) 
- Kanalcup Horten (juni) 
- Jentefestivalen (september) 
- Oppgård høstcup, 9’er. (oktober) 
- GUI-cup, 9’er. (november) 
 
Totalt har jentene fått spilt 17 kamper i løpet av sesongen.  
 
Hospitering 
 
En spiller har hospitert opp, og trent en gang i uken med J08/09 høsten 2022.  
 
Sosialt 
 
Sommeravslutning med foreldre-mot-barn kamp og pizza på klubbhuset i juni. 
Laget har hatt en «treningsleir» med overnatting på sporten, med trening fredag kveld og lørdag 
formiddag. Overnatting på klubbhuset. 
Juleavslutning på klubbhuset. Foreldre-mot-barn kamp og pizza. 
 
Foreldremøter 
 
Det har blitt avholdt ett foreldremøte høst 2022. Gjennomgang av sesongen, forberedelser og informasjon 
rundt oppstart med 9’er fotball, og planlegging av overnattingscup i Skara sommeren 2023.  
 
Hvem har vært med rundt laget 
 
Trenere: Gøran Eilertsen og Eirik Fauske 
Lagleder: Monica Engen Karlsen 
Foreldrekontakt: Lene Therese Holmen 
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Hva er bra, hva kan forbedres 
 
Mange nye spillere de siste to årene, som er veldig positivt for laget! Treningene har blitt brukt godt til å 
ivareta alle på ulike nivå, og spillerne har fått utviklet seg. En jentegjeng med godt samhold og et fint miljø 
rundt hele laget. 
 
Skrevet av Monica Engen Karlsen 
 
4.6.8 G2011 (Mangler) 
 
(Mangler) 

4.6.9 G2009/2010 
 
Laget ble dessverre nedlagt ila 2022 sesongen. Flere spillere ønsket å bytte klubb, noe som gjorde at 
grunnlaget for et videre lag ble for lite. 

4.6.10 J2008/2009  
 
Innledning 
2022 ble en stor opptur for vårt J2008/2009 lag. På starten av året inngikk vi et samarbeid med Berg IL 
sitt J2009/2010 lag, som har resultert i en spillergruppe på 20 jenter. Dermed kunne vi gå inn i sesong og 
spiller 9’er som ellers ikke hadde vært mulig. Gjengen fra Berg og gjengen fra Skjeberg var ganske like i 
nivå og det er to positive grupper som til sammen har blitt et veldig fint lag. I løpet av sesongen har vi 
også sent 6 jenter på S08 akademi fra den gruppa, noe som er veldig positivt. 

Seriespill 
Siden hovedtyngden av jentene nå er 2009, så meldte vi oss på i J13 med søknad om bruk av overårige. 
Så vi har spilt 9’er bredde i 2022 sesongen og kom på 8 plass av 12 lag. Dermed ble det B-sluttspill og 
der tikket vi inne på en 2 plass. Så alt i alt er vi fornøyde med vår første sesong som samarbeidslag.  

Cuper 
Vi stilte i Obos cup før sesong og det var før samarbeidet med Berg. Dermed var vi litt short med spillere, 
men valgte å låne fra J2011 laget. Vi vant dessverre ingen kamper, men det ble ikke helt krise mtp 
resultater heller, så en god oppkjøring. Ellers kokte cuper litt bort for oss i år så vi får prøve å komme 
sterkere tilbake i 2023.  

Hospitering 
Dessverre mangler vi lag rett over oss i klubben, så det har ikke vært noe hospitering opp. Men vi har da 
spillere på 08 akademi.  

Sosialt 
Vi har hatt sommeravslutning på Klatring på Grensen og en sesongavslutning med pizza og Kahoot på 
klubbhuset i Berg. 

Neste sesong 
Neste sesong blir det J14/15 11er bredde, som samarbeidslag med Berg IL. Det gleder vi oss til! 

Hvem har vært med rundt lager denne sesongen 
Trener og lagleder Christian Bråthe, trener Henrik Bjøberg og foreldrekontakt Trine Borgen.  
I tillegg har vi hatt med oss Marie Odberg fra Berg IL som trener. 
 
Hva er bra, hva kan forbedres 
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Det meste er på stell nå. Laget har en god lagkasse.  
Vi kunne gjerne hatt enda noen jenter, men med 20 stk nå ser det lyst ut et år til 

Skrevet av Christian Bråthe 

4.7 Amerikansk fotball (mangler) 
 

5. Godkjenne regnskap for 2022 
 
Regnskapet gjennomgås på årsmøtet og evt. kommentarer noteres i møtereferatet for årsmøte.  
Se vedlegg for regnskap. 
 
Forslag til vedtak: Regnskapet godkjennes slik det er framlagt. 
 

6. Behandle innkommende forslag og saker 
 
Forslag #1: Revidert sportsplan 
 
Fotballstyret v/sportslig leder Jens Mikkel Ørseng har fremmet forslag om å vedta revidert Sportsplan for 
Skjeberg Sportsklubb, fotball. Se eget vedlegg for revidert sportsplan. 
 
Forslag til vedtak: Fotballstyrets framlagte sportsplan vedtas. 
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7. Vedta kontingent for 2024 
 
Styrets forslag: 
 
Gruppe 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Old boys 1097 1097 1100 1100 1200 1250 

6-7 år 1097 1097 1100 1100 1200 1250 

8-10 år 1828 1828 1850 1850 1950 2000 

11-12 år 2037 2037 2100 2100 2200 2250 

13-14 år 2246 2246 2300 2300 2400 2450 

15-16 år 2350 2350 2400 2400 2500 2550 

17-19 år 2454 2454 2500 2500 2600 2650 

Sr. Herrer 2611 2611 2700 2700 2800 2850 

Sr. Damer 2193 2193 2250 2250 2350 2400 

Sr. Damer (kun trening) 1097 1097 1100 1100 1200 UTGÅR 

Olavs Menn 783 783 800 800 900 950 

Støttemedlem 300 300 300 300 300 300 

Tillitsvalgt/trener 100 100 100 100 100 100 
 
Forslag til vedtak: Kontingent for 2023 vedtas som framlagt av styret i tabellen over. 

 
8. Vedta budsjett 2023 
 
Gjennomgå budsjettet for 2023 
Se eget vedlegg for budsjett. 
 
Forslag til vedtak: Styrets framlagte budsjett vedtas. 
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9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 
 
Organisasjonsplanene for 2022 med en endring foreslås vedtatt. Endringen er at kasserer og nesteleder 
er samme verv, og vi får inn en nestleder sport i styret. 

 

 
 
Forslag til vedtak: Den framlagte organisasjonsplan vedtas. 

 

Årsmøtet 

Norsk lov / NFF / NIF 

Hovedstyret 

Leder 

Nestleder/kasserer 

Leder Sport 

Sekretær/Medl. ansv. 

Nestleder Sport 

Bane/anleggsleder 

Turneringsleder 

Foreldrelagsleder 

Ungdomsrepresentant(er) 

Representant Olavs Menn 

 

Revisor 

Regnskapsfører 

Utvalg/grupper 

 

Sportslig utvalg 

Bane/anleggsutvalg 

Foreldrelag 

Turneringsutvalg 

 
       Adm./økonomiutvalg 

Valgkomite 
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10. Valg av nytt styre i Skjeberg Sportsklubb 
 
Valgkomiteens forslag til styre: 
 
Funksjon Valg Periode Navn 

Leder p.v. 1 år Christian Bråthe 
Nestleder/Kasserer p.v 2 år  Ane Røste 
Leder sport (fotball) i.p.v 2 år (1 år igjen) Jens Mikkel Ørseng 
Nestleder sport (fotball) p.v 2 år Alexander Lislerud 
Sekretær p.v 2 år Victoria Kværner Eriksen 
Styremedlem 1 (Turneringsleder) p.v 1 år Sten Rudi Engen Karlsen 
Styremedlem 2 (Foreldrelagsleder) i.p.v.  1 år Velges av foreldrelaget 
Styremedlem 3 (Bane og anlegg) p.v 2 år Lars Ole Molteberg 
Styremedlem 4 
(Ungdomsrepresentant) 

p.v. 1 år Martin Aamodt 

Styremedlem 5 (Representant Olavs 
Menn) 

i.p.v.  1 år Velges av Olavs Menn 

 
Valgkomiteens forslag til oppgaver og funksjoner: 

 
Funksjon Valg Periode Navn 

Revisor p.v. 2 år  Ingen kandidat 
Revisor i.p.v. 2 år (1 år igjen) Tone Røed 
Valgkomité – Leder i.p.v 1 år Gøran Eilertsen 
Valgkomité – Medlem 1 i.p.v 2 år (1 år igjen) Eirik Fauske 
Valgkomité – Medlem 2 p.v 3 år Trukket seg 

 
Forslag til vedtak: Valgkomiteens forslag til styre og funksjoner vedtas. 
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11. Grupper og styrer - forespurte deltakere 
 
Listen fylles ut manuelt av styret og fotballutvalget I etterkant av årsmøtet. 
 
Fotballutvalget: 
 
Funksjon Oppgave Periode Navn 

Leder   Leder Sport 
Barnefotballleder   Rolf Aamodt 
Matrialforvalter    
Ungdomsleder   Nestleder Sport 
    
FIKS: Dommeranv.   Eirik Fauske 
FIKS: Ansv. Jenter   Christian Bråthe 
FIKS: Ansv. Fair Play   Lars Ole Molteberg 
FIKS: Overganger   Lars Ole Molteberg 
FIKS: Lagpåmelding   Leder Sport 
FIKS: Politiattester   Leder Sport 
FIKS: Politiattester, vara   Barnefotballeder 
 
Bane og anlegg: 
 
Funksjon Oppgave Periode Navn 

Leder   Lars Ole Molteberg 
Medlem Vaktmester  Hans Arve Mathisen 
Medlem   Jarle Nilsen 
Medlem   Gjermund Bredholt 
 
Utleie / kiosk: 
 
Funksjon Oppgave Periode Navn 

Medlem 1 Utleie bane  Lars Ole Molteberg 
Medlem 2 Utleie klubbhus  Monica Engen Karlsen 
Medlem 3 Utleie klubbhus  Lars Mathisen 
Kioskansvarlig   Sarah Kreutz 
 
Andre: 
 
Funksjon Oppgave Periode Navn 

SoMe   Martin Aamodt 
Medlemsansvarlig   Sekeretær 
IT   Christian Bråthe 
Marked / Sponsor   Ole Jørgen Mathisen 
Rep. Borg Bingo   Kasserer 
Rep. Sarpsborg 
Idrettsråd 

  Leder Sport 

Rep. ØFK – Kretsting   Leder 
Rep. fotballsamarbeidet 
Sarpsborg 

  Leder Sport / Nestleder 
Sport 



 
 

Årsmøte for 2023 
22. mars 2023 

 

 

 Side - 21  

12. Avslutning 
 
2022 er vårt første hele år siden pandemien og alle aktiviteter har gått som normalt inkl. Sporten Cup. 
Sporten Cup satt vel bort imot ny rekord i antall påmeldt lag, nesten 90, noe som var veldig gledelig, og 
ble gjennomført på en veldig god måte med positive tilbakemeldinger. 

Kiosken har også hold åpen som vanlig gjennom hele sesongen og nytt av året var kaffekopp med 
kaffeavtale.  

Dessverre mistet vi et par viktige lag for klubben i 2022 også. Det var G14 rett før sesong og G13 rett 
etter sesong. I kjølvannet av det, ønsker vi å styrke Sport og jobbe for at vi skal klare å tette hullene vi har 
opp til A-laget. Det er også årsaken til at et utvalg igjen har sett på klubbens sportsplan og revidert den 
for at vi skal prøve å bygge opp igjen det vi har mistet gjennom og etter pandemien. Vi styrker også sport 
i form av flere styremedlemmer som jobber innenfor sport.  

Vi har handlet inn solide minimål og gitt alle lag egne ball sett for å øke tilgangen på utstyr. Tilgang på 
riktig og helt utstyr skal vi også ha søkelys på inn i 2023. 

På den positive siden har vi et solid damelag i klubben, som også vant sitt a-sluttspill og ble seriemestere 
i kvinner sr 7’er 2022. Det er gledelig at vi har mange jenter i klubben og stabile gode jentelag. Det er 
også et område vi ønsker å stase videre på, at vi skal bli en klubb å regne med på jentesiden. Og i 
samarbeid med Borgen, Berg og SFK gjennomførte vi en jentedag i Sandbakken hallen på høsten. 

Vil også benytte anledningen til å takke alle frivillige som er med rundt klubben i form av trenere, 
lagledere, foreldrekontakter, styremedlemmer og andre som hjelper til. Også en stor takk til våre 
sponsorer og givere som bidrar til at klubben går rundt. 

Sammen går vi inn i 2023 med positivitet og sammen skal vi jobbe for å holde det vi har og fylle på det vi 
mistet gjennom noen år med pandemi. 

-- VENNER FOR LIVET -- 
 

Christian A. Bråthe 

Styrets leder 2022 

 

Underskrifter 
 

Styret:  Lars Ole Molteberg 

  Jens Mikkel Ørseng 

  Ane Røste 

  Christian Bråthe 

2 valgte: 


