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Dagsorden 
 

Sak 1. Konstituering 

• Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 
• Velge dirigent, sekretær og to representanter til å underskrive protokollen 
• Godkjenning av stemmeberettigede 

Sak 2. Styrets årsmelding, årsrapport fra sport og årsrapport fra gruppene 

Sak 3. Regnskap 2019 

Sak 4. Innkomne saker 

Sak 5. Budsjett 2020 

Sak 6. Organisasjonsplan 

Sak 7. Valg av revisor 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      

Medlemsmøte 
 
I etterkant av Årsmøtet er det medlemsmøte med følgende agenda: 

- Orientering fra Daglig leder og Sportslig leder 
- Utdeling av Årets Medlem 2019 
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Forretningsorden ved generalforsamlingen 
 

1. Generalforsamlingen ledes av valgt dirigent. Protokoll føres av valgt sekretær. 
 

2. Intet medlem (med unntak av styrets medlemmer) gis rett til ordet mer enn tre – 3 – ganger 
i samme sak. Med unntak av innledningsinnlegget settes taletiden til max 5 min. første 
gang, 3 min. andre gang og 1 min. tredje gang. 
 
Medlemmer som forlanger ordet til foretningsorden har 1 min. taletid. 
 
Dirigenten kan foreslå nedsatt taletid eventuelt strek satt med inntegnede talere. 
 

3. Alle forslag skal foreligge skriftlig (til dirigenten) og være undertegnet av medlemmet. 
 
Etter strek er satt, kan ikke forslag trekkes eller framsettes. Nye forslag kan heller ikke 
fremmes.  
 
Ovennevnte gjelder også etter at en sak er tatt opp i votering. 
  

4. I alle saker skal vedtakene – for å være gyldige – være fattet med simpelt flertall når ikke 
annet er bestemt i lovverket. 
 
Ved avstemming – ikke personvalg – foretas valget ved håndopprekking. 
 
Forslag kan bare fremmes (fra salen) i saker som står på dagsorden. 
 
Skulle det oppstå tvil om avstemmingsresultatet, kan dirigenten forlange skriftlig 
avstemming i alle saker. 
 

5. I protokollen føres alle forslag og de vedtak som er fattet. Blanke stemmesedler regnes som 
ikke avgitte stemmer. 
 

6. Det velges to – 2 – representanter til å undertegne protokollen.  
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Fredrikstad Fotballklubb                     
 
Sak 2: Årsberetninger for 2019. 

Styrets beretning. 
 
1. Fredrikstad fotballklubb (FFK) er en profesjonell fotballklubb som har spillere fra smågutt til 
senior/ A-lag og Old Boys på herresiden, og fra J17 til Damelag på kvinnesiden. FFK er videre 
engasjert i breddefotball gjennom organisering av bylag, fotballskoler, cuper og FFK-akademiet. 
Gatelaget, som er et tilbud for menn og kvinner med rusutfordringer, er også del av virksomheten. 
Klubben har tilholdssted i Fredrikstad kommune, og har Fredrikstad Stadion som sin hjemmearena. 
 
2. Styret 
Styret har i løpet av året hatt følgende sammensetning: 

 Styreleder Jostein Lunde 
 Nestleder Kjell Krathe 
 Styremedlem Glenn Rostad (Styrets sportslige leder) 
 Styremedlem Tor Trondsen 
 Styremedlem Anette Hovind Johansen 
 Styremedlem Wenche Halvorsen Stensrud 
 Varamedlem Øyvind Stene  

Det har gjennom året vært gjennomført 12 styremøter. 
De viktigste sakene for styret har vært: 

 Administrasjon. Bidra til å kontrollere at alle administrative systemer og rutiner fungerer 
godt. Påse at rapportsystem og rapporter gir et representativt bilde av virksomheten og at 
FFK i sin helhet drives innenfor gitte retningslinjer og lover. Innføring av app som digitalisert 
system for billettsalg. 

 Økonomi. Gjennomføring av driften og aktivitetene innenfor rammene og budsjettet satt for 
2019. Håndtere avvik til budsjettet.  

 Sport. Organisering og rekruttering av trenerteamene og støtteapparatet rundt spillerne. 
Implementering av kvinnefotball i klubben for første gang. Evalueringsprosess av 
senioravdeling/A-lag etter avsluttet sesong. 

 Stadion. Samarbeid med Fredrikstad Kommune vedrørende drift og vedlikehold av Stadion.  
Aktiv dialog på felles forståelse av når banen må være vinterstengt, og påtrykk for å få skiftet 
kunstgressdekket i 2020. 

 Sportslig utvikling. Gjennomføring av FFK akademiet, fotballskoler, barnecuper og øvrige 
aktiviteter i By-samarbeidet.  

 Planverk. Revidere Virksomhetsplanen for perioden 2019-2023, samt utarbeide og 
implementere års-hjul og styreinstruks for styrets arbeid. 
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 Frivillighetsarbeidet. Frivillige bidrar til drift og vedlikehold av stadion og treningsfeltene. 
Arrangering av kamper, kiosksalg og en rekke andre oppgaver. Frivillighetsarbeidet er en 
forutsetning for klubbens drift. 

 Verdigrunnlag. Visjon, mål og strategier, forankre klubbens verdier og mål i alle deler av FFK 
sin virksomhet. Dette er et kontinuerlig arbeide i alle deler av klubben.  

3. Virksomheten og aktivitetene 
 

Økonomi. 
Styret hadde ved budsjettfastsettelse for 2019 ferske erfaringer fra spill i samme divisjon i 
2018, og la derfor i stor grad regnskapstallene for foregående år til grunn for 
budsjettarbeidet.  
 
Pga. en fantastisk respons fra både samarbeidspartnere og publikum, samt NM-kamp mot 
S08, ble inntektene høyere gjennom sesongen, og styret kunne beslutte ett noe høyere 
kostnadsnivå på utvalgte områder knyttet til utvikling og sport.  
Styret har vært tydelige på at man ikke har prioritert å bygge ytterligere egenkapital på 
dette divisjonsnivået, men snarere valgt å satse det man kan innenfor trygge økonomiske 
rammer på ett opprykk. 
Likviditeten var godt tilfredsstillende gjennom hele 2019. 
 
Som styringsverktøy på økonomi benytter styret seg av resultatprognose og 
likviditetsanalyse. Administrasjonen utarbeider månedlig en resultatprognose på 
årsresultatet i perioden april t.o.m. desember, og en likviditetsanalyse for perioden oktober 
t.o.m. desember. Styret ønsker å gi administrasjonen honnør for den strukturerte 
utarbeidelsen av disse essensielle styringsverktøyene. 

 
Det må også nevnes at klubben har ett godt samarbeid med Fredrikstad Fotballinvest (FFI), 
og denne grupperingen har også i 2019 tilført klubben viktig kapital knyttet til 
spillerlogistikk. 
 

Sport 
Klubbens A-lag hadde nok en gang ett nykomponert trenerteam og en relativt stor utskiftning i 
spillertroppen. Resultatmessig og utviklingsmessig var det mye positivt å ta med seg, men for mange 
avgitte poeng mot antatt svakere motstandere gjorde at laget endte på en skuffende 3. plass i 
Postnord-ligaen avd. 1. Sesongens målsetting ble i så måte ikke oppnådd. For å ytterligere styrke 
rammevilkårene og forutsetningene før 2020 sesongen ble det på sedvanlig vis gjennomført en 
grundig evalueringsprosess etter endt sesong. Styret anser at klubben har kommet styrket ut av 
denne prosessen. 
 
Rekruttlaget hadde en meget sterk sesong i 4. divisjon som endte med opprykk til 3.divisjon etter en 
imponerende prestasjon i kvalifiseringsspill mot vinneren av 4. divisjon i Vestfold, Sandefjord 2. 
 
G19 beholdt plassen i Interkrets A med god margin og gikk til topps i Toyota 
Cup/Østfoldmesterskapet.  
 
G16 tok ett imponerende seriemesterskap i Interkrets, det første i klubbens nyere historie. 
 
G14 kvalifiserte seg for KM15 A-sluttspill og gjorde spillemessig en god sesong, på tross av å være 
både 1 og 2 år yngre enn sine motstandere.  
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Damelaget spilte i kretsens 3. divisjon, og tok en tilfredsstillende 3.plass etter god progresjon 
gjennom oppstartssesongen. 
 
De 2 J17-lagene deltok i KM-A og endte på 2. og 3. plass.  
 
Old Boys spilte i M39 Veteran og endte på 4. plass i A-sluttspill.  
 
FFK Gatelaget endte på 3. plass i seriespillet og tok for 3. året på rad NM tittelen etter seier på 
hjemmebane i Østfoldhallen i desember. 
 
En spiller har representert FFK på aldersbestemte landslag i 2019 – Noah Bech Hermansen.  
 
Planverk 
Klubbens planverk for perioden 2019-2023, Virksomhetsplan 3.0, ble presentert ifbm årsmøtet, og 
ble utarbeidet av styret, administrasjon og sportslig apparat i felleskap. Det ble også gjennomført flere 
involveringsseanser med grupperinger i og rundt klubben knyttet til planverket, først og fremst 
etterlevelsen og betydningen av klubbens verdier.. 
Styret bruker planverket aktivt i sitt arbeide, og gjennomførte i september en selvpålagt evaluering 
som danner grunnlaget for det reviderte planverket som presenteres for medlemmene på årsmøtet i 
2020.  
 
Organisasjon og daglig ledelse. 
Administrasjonen, som siden 17. januar 2017 har vært ledet av daglig leder Joacim Heier på 
permanent basis, har gjennomgående bestått av 3,8 årsverk. 0.8 årsverk ble avsluttet 01.12.19, og vil 
ikke bli erstattet pga oppnådd effektivisering ved vellykket innføring av billettapp gjennom 2019. 
I tillegg til løpende administrative oppgaver har organisasjonen jobbet under stort press i forhold til 
minimal bemanning og stram økonomi. 
 
Andre aktiviteter: 
Gatelaget. 
Gatelaget trener og har tilholdssted på Stadion. Laget er et viktig sosialt samfunnsengasjement for 
klubben. Laget har i 2019 blitt NM-vinnere for 3. gang, og har fått mye velfortjent oppmerksomhet. 
Som NM- vinnere fikk laget spille oppvisningskamp mot Regjeringen på Ullevål Stadion 08.08.19, og 
gikk selvfølgelig seirende ut av denne. Lars Petter Hansen og Rene Kristiansen har vært prosjektledere 
og trenere for Gatelaget også i 2019. FFK-modellen har vakt stor interesse både i og utenfor fotballen 
og er brukt som mal for lignende prosjekter i andre fotballklubber. I 2019 har tilbudet hatt 5 ukentlige 
treninger. 
 
 
By-samarbeidet. 
Den reviderte avtalen for Bysamarbeidet har blitt implementert gjennom 2019, og pr i dag er 15 
klubber med i samarbeidet inkl. FFK. Styrets sportslige leder har f.o.m 2019 hatt ett overordnet ansvar 
for at By-samarbeidets fellesmøter/fellesaktiviteter blir gjennomført som forutsatt, og FFK har 
overholdt sine forpliktelser i samarbeidet etter styrets mening.  
 
Det har vært arrangert 2 fotballskoler. FFK-akademiet har etablert seg med god oppslutning fra 
samarbeidsklubbene, og bylagene har spilt en rekke kamper mot svært kvalifiserte motstandere. Vi 
mener disse aktivitetene er avgjørende for å heve det generelle nivået på fotballen i byen og 
distriktene rundt, samt å få frem egne talenter i årene som kommer. 
Som følge av etableringen av G14 har strukturen på bylagene kun inneholdt 12-års lag for både gutter 
og jenter i 2019.  
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2 barnecuper ble arrangert på Fredrikstad Stadion i 2019, en 5er cup og en 7er cup. 5er cupen var en 
fortsatt suksess med over 80 lag. 7er cupen ble gjennomført for andre året og hadde 32 deltagende 
lag.  
 
Klubbens oppstart av Bylag J12 og damelag/J17 har vært vellykket og berikende, og anses å være tegn 
på at klubben er sitt ansvar bevisst som rollemodell i By-samarbeidet. 
 
Frivillige. 
Fredrikstad Fotballklubb var også i 2019, som tidligere år, en av de fremste arrangørene i Norge. 
Drift og vedlikehold av stadionanlegget og gressmatta blir i hovedsak foretatt av kommunen, men 
forberedelse og gjennomføring av kamparrangement, inklusive sikkerhet og vakthold, blir 
gjennomført av frivillige.  
Det kan også nevnes at det bl.a. er åtte kiosker på stadion. Disse bemannes av foreninger og 
frivillige hvor det stiller nær 30 personer til hver kamp. I tillegg til selve arbeidet i kioskene foretar 
frivillige også klargjøring, varehenting, varelevering og alt forefallende på kampdager. 
Salget fra kioskene var i 2019 på nær 1,0 mill. kroner. 

Stor takk til samtlige frivillige for verdifullt bidrag– uten dere ville det ikke vært mulig å drive FFK 
innenfor de eksisterende økonomiske rammene.  

Medlemmer, medlemsmøter og supportere  
Ved utgangen av 2019 hadde klubben 1029 betalende medlemmer, samt 52 livstidsmedlemmer og 
8 æresmedlemmer. Klubben har et vel fungerende medlemssystem. Systemet er enkelt i bruk, og 
alle medlemmer som ønsker det får kontingentfakturaen tilsendt på e-post. 
Det er i 2019 avholdt årsmøte og ekstraordinært årsmøte, samt tre medlemsmøter.  

Medlemmene «er klubben» og er derfor viktige for klubbens identitet og tilstedeværelse i mange 
sammenhenger. Det er derfor et mål å kontinuerlig øke antall medlemmer. 

Supporterklubben Plankehaugen er ikke del av FFK sin organisasjon, men representerer meget viktig 
støtte til laget ved å bidra til god stemning på hjemmekampene og en rekke bortekamper.  I tillegg 
har Plankehaugen i 2019 finansiert og arrangert sosiale aktiviteter som quiz-kveld for A-laget. 
Flishaugen må også nevnes som ett alternativ for de yngste supporterne. 
 
Representasjon 
Representanter fra administrasjonen og styret har deltatt på møter i NFF, DF og ØFK. 
 
4. Økonomisk resultat 
Klubbens inntekter består i hovedsak av sponsorinntekter, billetter, kiosk og annet salg.  De største 
kostnadene er knyttet til lønn til spillere, trenere og administrasjonen. I tillegg kommer leie av 
Stadion og øvrige kostnader knyttet til drift av klubben. 
I 2019 ble de totale driftsinntektene 24 977 086 kroner og driftskostnadene 24 772 246 kroner, 
hvilket gav et positivt driftsresultat på 204 840 kroner. 
Etter finansinntekter og avskrivninger endte årsresultatet på 8 324 kroner. 
Med angitte årsresultat etter avskrivninger, finansposter og skatt er egenkapitalen økt fra 2 026 736 
kroner pr 31.12.18 til 2 035 060 pr 31.12.19. 
 
5. Videre drift.  

Årsregnskapet for 2019 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift og det bekreftes at 
forutsetningene for dette er tilstede. 
I forhold til lisenskravene fra NFF ble klubben høsten 2019 plassert i gul sone basert på 
driftsresultatet for 1. halvår 2019, og vil opprettholde denne sone-plasseringen med god margin 
basert på årsresultatet for 2019. 
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Egenkapitalen er positiv med 2 035 060 kroner og budsjettet for 2020 er godkjent av styret med 
totale inntekter på 24 482 500 kroner og kostnader på kr. 24 480 591 kroner, hvilket gir et 
budsjettert overskudd på 1 909 kroner. 
Likviditeten er god i den første halvdelen av året som følge av salg av sesongkort og innbetaling av 
sponsormidler. Likviditeten i annet halvår vil i stor grad være avhengig av publikumsoppslutningen 
på hjemmekampene, kiosksalg og andre inntektsbringende aktiviteter.  
 
Inntektsbudsjettet er å anse som høyst realistisk, og er i høy grad basert på allerede sikrede og 
avtalte inntekter, samt oppnådde inntekter i 2019.  Det anses å være svært lav risiko knyttet til 
kostnadssiden i budsjettet, mens det foreligger en høyere naturlig risiko knyttet til inntektssiden. 
Budsjettet for 2020 er således helt i tråd med styrets uttalte prinsipp om at realistiske inntekter skal 
være førende for budsjettstørrelsen, og ikke forventede og/eller pådratte kostnader. 
 
6. Forsknings- og utviklingsaktiviteter  
Klubben har for tiden ingen pågående forsknings- eller utviklingsaktiviteter ut over den 
kontinuerlige spillerutviklingen som skjer som en del av klubbens ordinære drift og virksomhet. 
 
7. Arbeidsmiljø 
Arbeidsmiljøet i klubben ansees å være godt. 
God moral, optimisme og glede er stort sett tilstedeværende i administrasjon, trenerapparat, spillere 
og frivillige. 
I løpet av året har klubben samlet hatt 1643 sykedager. Ingen av skadene var av alvorlig karakter og 
vil ikke medføre varige men. 
 
8. Likestilling 
Styret består av fem menn og to kvinner. FFK oppfyller Norges Idrettsforbunds krav om kvinneandel. 
I administrasjonen har det vært en kvinnelig medarbeider, men denne avsluttet sitt arbeidsforhold pr 
01.12.19. 
Klubben har som policy at det skal råde full likestilling mellom kjønnene, og vil således søke en økt 
kvinneandel i klubbens komiteer, råd og utvalg framover. 
 
9. Ytre miljø 
Klubben ved dens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. 
Fredrikstad 25.02.2020 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
FFK A-lag. 
 
Støtteapparat 
Hovedtrener: Bjørn Johansen 
Assistenttrener: Kasey Wehrman  
Toppspillerutvikler/analyse: Magnus Espeland Meling 
Keepertrener: Samuel Dirscher 
Fysio: Stadion Klinikken 
Materialforvalter: Joachim Stensvik Karlsen 
  
Spillerstall 
Keepere: 
Håvar G Jenssen og Aleksander Karstensen 
 
Forsvar: 
Ludvig Begby, Leonard Getz ( frem til sommeren), Stian Stray Molde, Mads Nielsen, Noah Bech 
Hermansen, Tomas Lopez Borgersen, Leo Olsen (forsvant til sommeren), Atli Barkarsson (fra 
sommeren), Philip Aukland (fra sommeren) 
 
Midtbane: 
Oscar Lopez Borgersen, Eirik Mæland, Håvard Åsheim, Anas Farah, , Joona Veteli, Phillipe Koko,  
Sakkari Mattila, Marius Hagen 
 
Angripere: 
Andreas Hagen, Tim Nilsen, Kjell Rune Sellin (frem til sommeren), Henrik Kjellsrud Johansen (fra 
sommeren), Riki Alba (fra sommeren) 
 

Totalt: 25 stk Klubbutviklede spillere: 48% 
Gjennomsnittsalder: 23,8 år Nasjonalutviklede spillere: 36% 
  Utenlandske spillere: 26% 

 
 
Sesongen 

Sesongen 2019 resulterte i en skuffende tredjeplass og 53 poeng. Selv om vi tok ett poeng mer enn i 
2018-sesongen og følte fremgang på mange plan, blir prestasjonen overskygget av at målsetningen 
om opprykk ikke lyktes. 

Serieåpning med 1-1 hjemme mot Hødd ble fulgt opp av tap borte mot Kvik-Halden og når vi da fikk 
utsatt tredje serierunde lå vi allerede syv poeng bak Stjørdals Blink. Inn mot halvspilt serie hadde vi 
utlignet forspranget og tok ferie som serieleder, ett poeng foran Stjørdals Blink. Sommerpausen ble 
brukt til å styrke oss i angrep med å hente Henrik Kjelsrud Johansen. I det samme vinduet gikk Kjell 
Rune Selin til Strømmen. Starten på høstsesongen startet med skuffende 0-0 hjemme mor Byåsen 
foran ni tusen hjemmefans. Tap borte mot Egersund og Arendal gjorde at vi igjen ble liggende 7 
poeng etter Stjørdals Blink. Dette gapet klarte vi aldri å innhente og endte opp 7 poeng bak 
serievinner Stjørdals Blink. 
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Hvis vi ser bak resultatene var kampene ofte preget av stor dominans i banespill uten at vi klarte å 
sette motstander tilstrekkelig under press. Lag ble liggende lavt i banen med mange spillere på rett 
side noe som medførte at vi ble for balltrillende, ofte på tvers av banen, og mistet tempo i 
banespillet. Dette resulterte i for lite trafikk innenfor motstanders boks (16 meter). 

Inn mot sesongen 2020 blir dette et viktig element å utvikle. Vi må bli mer direkte i spillestilen for å 
ikke ramle i fella med å bli for balltrillende på tvers. 

Evalueringen av 2019 tilsier at vi må fortsette å bygge en treningskultur der spillerne tåler å trene 
mye slik at vi klarer å spille med det tempoet og intensiteten som kreves i FFK, samt ha et stort 
fokus på utvikling i hverdagen. Dette, sammen med den kontinuiteten vi nå opplever i klubben, vil 
bringe oss videre fremover. 
 
Statistikk 
 

Plassering Total 
antall 
kamper 

Vunnet Uavgjort Tapt Mål Mål i 
mot 

Målforskjell Poeng Gj.snitt 
poeng pr 
kamp 

3.plass 26 16 5 5 52 28 +24 53 2 
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Sjansegraf

FFK Motstander

 Minutter: 0-10 10-35 35-45 45-55 55-80 80-90 1. omgang 2. omgang TOTALT Scoring% 

Mål 1 10 6 11 14 10 17 35 52 23 

Sjanser 14 49 19 28 62 53 82 143 225 
 

Mål 2 5 4 6 7 4 11 17 28 30 

Sjanser 6 31 12 10 21 13 49 44 93   
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B-laget 
 
Støtteapparat 
Hovedtrener: Magnus Espeland Meling 
Trenere: Magnus Pettersen, Thomas Johnsen og Sander Lagstad 
Oppmenn: Kai Ivar Olsen og Kjell Oddvar Lervik   
Keepertrener: Samuel Dirscher 
 
 
Oppsummering 
Konklusjonen fra 2018 sesongen var at opprykk til 3.divisjon krever at man har med så mange A-
spillere som mulig til hver kamp. I 2019 ble dette høyt prioritert, noe som ga resultater. 
 
Vårsesongen startet variabelt prestasjonsmessig. En ung, tynn og skadeutsatt A-tropp gjorde at B-
lag-troppene besto av få senior spillere. Dette resulterte i varierende prestasjoner selv om 
poengfasten var jevn. Fordelen med dette var at flere av jr.spillerne fikk vist seg frem. 
Hjemmekampen mot Sprint Jeløy var et eksempel på dette. Da stilte vi med et rent jr.lag og vant 
fortjent. Det at flere jr.spillerne fikk mye spilletid på senior nivå har gitt dem gode erfaringer i sin 
utvikling. Ulempen med et for ungt lag er manglende rutinene og erfaringen til  å avgjøre/ «close» 
kamper. Det ble noen poengtap i sluttminuttene pga manglende rutine. Mot sommeren var laget i 
en god posisjon til opprykk, men tap mot Moss 2 og Kvik Halden 2 gjorde at man ikke hadde kontroll 
over opprykket. Man var avhengig av at andre lag måtte tape for at vi skulle rykke opp. 
 
Jr.spillerne sin utvikling kombinert med en bredere A-tropp, gjorde at høstsesongen ble en stor 
opptur,både prestasjons- og resultatmessig. Siden A-troppen ble større, ble en en større andel A-
spillere med i kamptroppene, noe som sørget for mer stabilitet og rutine i kampene. Dette 
resulterte i at B-laget vant avdelingen og de to kvalik-kampene mot Sandefjord 2. 
 
Både A-spillerne og Jr.spillerne viste en ekstrem dedikasjon til å vinne kamper og utvikle seg som 
fotballspillere. Det har vært imponerende å se spillegleden og innsatsen som spillerne har hatt, til 
tross for at det er et B-lag. 
 
At klubben, både internt og eksternt, frontet viktigheten av  B-laget og U.avdelingen hadde også en 
betydning for opprykket. I 2019 fikk man vist at FFK er noe mer enn bare et A-lag! 
 
 
Statistikk B-lag 
 

 
 
 
 
 

Plassering Total 
antall 
kamper 

Vunnet Uavgjort Tapt Mål Mål i 
mot 

Målforskjell Poeng Gj.snitt 
poeng pr 
kamp 

1.plass 26 20 4 2 79 26 +53 64 2,4 
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Mål Ass Målpoeng 
1. Riki Alba – 14 
2. Anas Farah – 10 
3. Nicolay Solberg, Eirik Vestby 
– 8 

1. Alexander Zoulakis – 8 
2. Nicolay Solberg og Oscar 
Lopez - 6 
3. Riki Alba og Eirik Vestby -4  

1. Riki Alba – 18 
2. Anas Farah – 14 
3. Nicolay Solberg - 13 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Minutter: 0-10 10-35 35-45 45-55 55-80 80-90 1. omgang 2. omgang TOTALT Scoring% 

Mål 5 22 11 7 24 10 38 41 79 35 

Sjanser 22 54 29 29 64 29 105 122 227   

Mål 4 4 4 3 6 7 12 16 28 44 

Sjanser 13 32 10 14 25 16 8 55 63   
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FFK Utviklingsavdeling 
 
FFK G19 
 
Støtteapparat: 
 
Trenere:  
Magnus Pettersen 
Thomas Johnsen 
Sander Laagstad 
 
Keepertrenere: 
Samuel Dirscher 
 
Materialforvaltere/oppmenn: 
John Pettersen 
Kjell Oddvar Lervik 
Øystein Edvardsen 
 
Spillere  
Født 2000: 9 stk 
Født 2001: 5 stk 
Født: 2002: 5 stk 
Født 2003: 3 stk (oppflyttet fra sommeren) 
Totalt: 22 stk 
 
I tillegg var Tomas Lopez, Anas Farah og Noah Hermansen en del av A-troppen. 
 
Treninger:  
Treningene foregikk 5-6 x i uka på Fredrikstad Stadion 
Før sesongen var det også en basisøkt i uka på Friskis 
 
Hjemmearena kamper: 
Fredrikstad Stadion 
 
Serie:  
Laget deltok i Interkrets A hvor de ble nr 6. Målsetningen var å berge plassen og det klarte laget 
med god margin. Follo rykket ned. 
De fleste spillerne fikk også kamper for B-laget som rykket opp fra 4.divisjon 
 
Cuper: 
Laget deltok i NM hvor de noe ufortjent røk ut i 3.kval runde mot LSK, som var en av favorittene til å 
vinne NM gull. Kampen endte til slutt med straffekonk som LSK vant. 
 
I august deltok laget på Esbjerg Invitational cup med andre sterke lag fra Skandinavia. FFK møtte lag 
som Aalborg, Esbjerg, Sandfjord og Haugesund. Cupen ble spilt som en serie hvor FFK endte på 
2.plass og dro hjem med pokal. 
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I november ble det nok en gang arrangert Østfold mesterskap for Juniorlag hvor de 4 beste lagene i 
Østfold deltar. FFK slo ut Moss i semifinalen før de slo Sarpsborg 08 i finalen på straffekonk, på 
Sarpsborg Stadion. FFK G19 kan dermed krones som Østfolds beste juniorlag 2019. 
 
 
Hospitering:  
Det har vært jevnlig hospitering av 2003 og 2004 gutter fra G16 laget vårt. I tillegg har det vært litt 
ekstern hospitering fra lokale klubber. 
 
Representasjon:  
Tage Johansen deltok på NFFs årlige talentsamling i Porsgrunn 
Noah Bech Hermansen representerte Norge G17 gjentatte ganger 
 
 
Priser: (Evt intern kåring) 
Årets spiller: Oscar Jansson 
 
 
Lag: G16 
 
Støtteaparat: 
Hovedtrener: Øyvind Høgmo 
Trenere: Daniel Worku, Niklas Nyland, Roger Haaland og Andreas Hagen 
 
Keepertrenere: 
Samuel Dirscher 
 
Materialforvaltere/oppmenn: 
Benjamin Olsen 
 
 
Spillere  
Født 2003: 9  stk 
Født 2004: 10 stk 
Født: 2005:  1 stk 
Totalt: 20 stk 
 
Treninger: (antall i uka + hvor) 
4 treninger på Fredrikstad stadion 
 
Hjemmearena kamper: 
Fredrikstad stadion 
 
Serie: (type serie og plassering) 
G16 Interkrets – 1 plass 
 
 
Cuper: (Hvilke og plasseringer) 
NM G16 8-delsfinalen 
Esbjerg elite cup 4. plass 
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Hospitering:  
Jevnlig hospitering fra G16 opp til Jr laget, 3 spillere ble flyttet fast opp etter sommeren. 
Det var jevnlig hospitering fra lokale klubber som inngår i klubbsamarbeidet.  
1 spiller fra G14 hositerte opp til G16, ble etter sommeren flyttet fast opp. 
 
Representasjon: (landslag/kretslag) 
G16 hadde tre spillere som representerte på landslag/skyggelag i 2019. Disse var Tage Johansen 
(03), Julian Jordheim (04) og Ethan Amundsen-Day (05) 
Flere 2004 spillere representerte også kretslaget i 2019. 
 
 
Priser: (Evt intern kåring) 
Seriemesterskap i G16 Interkrets. 
Årets spiller: Tage Johansen 
Beste utvikling: Aram Khalid 
Toppscorer: Pawel Chrupalla 
 
 
Annet/generelt: 
 
Ønsker å takke alle involverte på trenersiden i G16 dette året. Daniel Worku som ble ansatt måtte 
dessverre sykemelde seg, men bidro sterkt tiden han var her.  
 
Etter en periode der det kun var en trener på feltet kom Niklas Nyland inn og bidro meget godt til 
gruppa som trener frem mot våren. Etter dette kom en fast løsning i Roger Haaland som skal ha mye 
skryt for jobben som ble gjort med spillerne og deres utvikling. Andreas Hagen kom inn utover 
sommeren og kombinerte sin rolle som spiller på A-laget med å være trener på G16.  
 
Det vi trygt kan si er at alle i denne gruppa var sterke bidragsytere til at spillerne tok store steg 
gjennom året, samholdet som har blitt skapt i gruppa og til at seriegullet ble med hjem til 
Plankebyen. Vi ser nå at jobben som ble lagt ned i fjor har gitt oss ett sprangbrett for 2020!  
 
Resultater gjennom utvikling!! 
 
 
Lag: G14 
 
Støtteaparat: 
Trenere: Andreas Lavik Nordby, Jon Hermansen og fysisk trener Jørgen Skøien 
 
 
Keepertrenere: Samuel Dirscher 
 
Materialforvaltere/oppmenn: Ingen.  
 
 
Spillere  
Født 2005: 11 stk 
Født 2006: 8 stk 
Totalt: 19 stk 
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Treninger: (antall i uka + hvor) 4-5 økter pr uke på stadion + 2 ganger 25 minutter styrketrening to 
ganger pr uke før trening i styrkerommet.  
 
 
Hjemmearena kamper: De aller fleste på Stadion, noen på Merkur.  
 
 
Serie: KM 15, kvalifisering KM: Vant alle kampene og kvalifiserte til KM A. Ble nummer 9 i KM A (ett 
og to år eldre spillere) 
 
 
Cuper:  
Notodden elite cup G14, A sluttspill,  
Flint Micasa cup G14, kvartfinale,  
Gais elite cup G14, B sluttspill. (I alle disse cupene spilte våre 2006 gutter opp en klasse, stilte i 2005 
klassen) 
Ski Storsenter cup var alderbestemt cup for 2006 og 2005 i futsal. Seier i begge klasser.  
 
 
 
Hospitering: Ethan Day, Adrian Røragen Hermansen, Tobias Knudsen, Jack Ferguson, Martin 
Hansen, Peter Stormorken, Imre Bech Hermansen 
 
 
Representasjon: (landslag/kretslag) Krets: Ethan Day, Adrian Røragen Hermansen, Jack Ferguson, 
Tobias Knudsen, Mathias Martinsen, Peter Stormorken, Martin Hansen, Ole Victor Nymoen, Dion 
Tahiri, Blerton Isufi, Imre Bech Hermansen, Sverre Finstad, Isak Gurung.  
 
 
Lag: Bylag 2007 
 
Støtteaparat:  
 
Trenere: Brian West, Geir Christiansen, Roger Haaland 
 
 
Keepertrenere: Trond Marthinsen 
 
Materialforvaltere/oppmenn: Ingen 
 
 
Spillere  
Født 2008: 4 stk 
Født 2007: 39 stk 
Totalt: 43 stk 
 
Treninger: En trening hver uke på Merkur lørdager 1000 – 1130, + en uke fotballskole uke Jun 24- 28 
 
 
Hjemmearena kamper: Stadion og Østfoldhallen 
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Serie: 
Bylaget spilte 6 treningskamper i 2019 
 
Cuper: Gais Cup – Vant cupen 
 
Hospitering: 4 stk 2008 spillere 
 
 
Annet/generelt: 15 gutter fra bylag ble tatt ut til FFK G14 lag 
 

FFK- Akademiet for 6-14 år 
6-9 år:  

Jan Erik Audsen har vært hovedtrener for disse kullene og hatt med seg hjelp fra foreldre/trenere i 
lokale klubber på flere økter. Han kjører øktene på forskjellige baner i nærområdet. Totalt ca 100 
barn pr semester. 

10-13 år:  

Akademiet ble arrangert 2 ganger i 2019. En på våren og en på høsten. Det var totalt ca 170 
deltagere.  

Ansvarlig for akademiet var Christoffer Honningsvåg. Sparebank 1 Østfold/Akershus ble 
hovedsponsor for akademiet i 2019. 

Keeperakademiet 
Samuel Dirscher har arrangert keeperakademi lokalt og eksternt. Samuel har gjort dette konseptet 
svært populært og plassene blir fylt opp på alle tiltak. Har med seg hjelp fra FFKs keepere. 

Fotballskoler 
Det ble arrangert to fotballskoler i 2019.  

Den første gikk i uke 32 (sommerferien) med 210 påmeldte barn i alderen 7-14 år.  

Barna var på Stadion fra kl.8.30 – 14.30 hvor de gjennomførte to daglige økter. I tillegg fikk de 
læring om hva som kreves for å bli best mulig gjennom teori og visning av video. De fikk også servert 
varm lunsj i restauranten hver dag. Barna ble delt i 8 grupper utfra alder og nivå hvor hver gruppe 
hadde en hovedtrener og 2-3 assistenter. 

Den andre fotballskolen ble gjennomført i høstferien med 105 påmeldte. Skolen ble gjennomført 
mandag-onsdag i høstferien. Her ble barna delt i 5 grupper og opplegget var det samme som i 
sommer. 

Barnecuper 
FFK arrangerte barnecup i alderen 8-9 år på Fredrikstad Stadion helgen 31.8 – 1.9. Denne ble 
sponset av Fredrikstad Energi. Det var 64 påmeldte lag og vi fikk Fredrikstad Blad med på laget som 
filmet kamper fra en av banene og sendte live på nettet. Ansvarlig for cupen var Magnus Pettersen 
med god hjelp fra Sander Laagstad. Flere av de ansatte og frivillige bidro også med god hjelp. 

I mai arrangerte FFK en 7er cup i alderen 10-11 år. Her var det 32 påmeldte lag. 
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Damelaget : 
 
Sesongen startet litt famlende. Spilte seg stort opp etter sommerferien og var 1 poeng unna retten 
til kvalifiseringsspill. Laget viste seg å være veldig sårbart  defensivt i første halvdel av sesongen . 
Det kom forsterkninger når høyskolen startet opp i august, flere tok direkte kontakt og ville spille for 
FFK. På høsten opplevde laget å være på en medgangsbølge og tapte kun 1 kamp. 
 
Støtteapparat: 
Hovedtrener: Lars Christian Lofstad 
Ass trenere: Lars Gøran Knudsen, Tor Henning Holvik og Christer Bergby 
Keepertrener: Mads Jørgensen 
Lagleder: Linn Andreassen 
 
Spillere:  34 spillere har vært registrert i Fiks , antallet aktive sank utover høsten og vi var ca 25 
aktive. 
Mange fant etter hvert ut at fotballen tok for mye tid og valgte å slutte, de fleste i august. 
 
Treninger: 
Vi la opp til 4 treninger pr uke, 3 fotball økter + styrketrening/ løpstrening med Tanja Kjøniksen. 
Midtveis i april, da seriespillet startet, avsluttet vi samarbeidet med Tanja Kjøniksen. 
Vi har trent på Stadion, Lisleby, Begby, Hvaler og på Østsiden. 
Vi klarte å unngå å avlyse treninger pga snø etc.  
22 jenter/kvinner har i tillegg fått årskort på Family Sports club, (junior 8 kort + senior 14 kort) 
 
Kamper : 
Kampene har vært avviklet på Stadion, med unntak av en. Den måtte spilles på Hvaler-banen , da 08 
ikke ville være med på å flytte til ledig dato på Stadion. 
 
Serien : 
Laget ble nr 3 , 1 poeng bak Indre Østfold , som kapret kvalik plassen. 
 
Hospiteringer: 
Det har hospitert spillere fra junior 17 jentene. 
 
Årets spiller/ toppscorer: 
Amanda S Fingarsen 
 
Vi har også hatt ett 7er lag- ( ansvarlig Lars Gøran Knudsen) 
 
 
J17: 
J17 bestod i sesongen 2019 av 2 lag. FFK1 bestod av tidligere Lisleby spillere og laget ble 
administrert av Lisleby FK. FFK 2-spillere kom fra Begby, som hadde ansvaret for laget gjennom 
sesongen. 
Begge lag deltok i KM 17 og vant hver sin pulje i innledende seriespill.  
I A-sluttspillet kom FFK1 på 2.plass og FFK2 på 3. plass. Alt i alt en god sesong for begge lag. Lagene 
har fremvist en god progresjon gjennom året og viste at de var i toppen i kretsen i sin årsklasse. 
 
Støtteapparat. 
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Hovedtrener FFK1: Lasse Roger Svensen 
Hovedtrener FFK2: Paal Fredrik Syversen 
Hjelpetrenere FFK1: Birger Lundgård, Tom Kristiansen 
Hjelpetrener/ lagleder FFK2: Ole Henrik Ødegård 
Lagleder FFK1: Reidar Sannes 
 
Spillere  
FFK1: Ca 22 spillere født i 2002, 2003 og 2004 
FFK2: Ca 17 spillere født i 2002, 2003, 2004 og 2005 
 
Treninger  
FFK1 trente 3-4 ganger/uke på Lisleby stadion. 
FFK2 trente 4 ganger/uke på Begby stadion, Mercur og Torp skole 
 
Kamper  
FFK1 spilte sine hjemmekamper på Sentralidrettsanlegget. 
FFK2 spilte sine kamper på Begby stadion 
 
Serie. 
FFK1 nr.2 i KM.  
FFK nr. 3 i KM 
 
NM Jenter 16. 
FFK1, forsterket med spillere fra FFK2, deltok i NM Jenter 16. Her ble det tap mot Øvrevåll/Hosle. I 
den kampen så man klart at nivået til virkelig gode lag i årsklassen er noe høyere enn det FFK 
jentene så langt er på. 
 
Cuper.  
På vinteren deltok jentene på to innendørscuper, hhv. Sprint Jeløys’s jentecup og Kurland jentecup 
OBOS cup. Her ble lagene slått ut i innledende runder. 
Begge lag deltok på Nørhalne cup i Danmark i klasse J18. Her kom FFK1 på en meget god 3.plass. 
Turen var også et viktig tiltak for sosialiseringen mellom lagene. 
 Vi deltok med et sammensatt lag i Femsjøcup i Halden, klasse J16. Det ble tap i semifinalen. 
 
Hospitering  
FFK 1 har hatt hospitanter fra Rolvsøy og Kråkerøy 
 
Annet 
Fra sesongen 2020 er lagene fra hhv Lisleby og Begby slått sammen til en gruppe. Det ser ut til å 
fungere meget godt, og vi ser fram til sesongen. 
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Gatelaget 

Støtteapparat: 
 
Trener/Prosjektleder: Lars Petter Hansen 
Rustjenesten: Nina M. Christiansen 
Hjelpetrener: Rene Kristiansen 
Kontor adm: Hanne Hermansen  
Økonomi: Per Erik Jakobsen 

Spillerstall: 
Rene             Kenneth                              
Robert          Jonas                      
Annette         Raymond          Ann-Jeanette 
Christoffer     Roar                 Robert T. 
Morgan         Remi                 Robert N. 
Svein            Kasper              Jørgen 
Hans O.        Nicklas              Petter 
Josef            Carina              Yossef 
Arvid             Ole M.               
Micheal         Anders              

Oppkjøring: 
Treningene startet 4. januar med 5 ukentlige treninger.   

Treninger: 
Vi har løpetrening, individuell ferdighetstrening, pasningsøvelser, spill osv. 
Treningsøkten varer i ca 1t. 
Alle treningene har foregått på Fredrikstad Stadion.  
 
Vi har trent kampssport på TX Kampssportsenter. Anders Blomberg har drevet med motorikk og 
bevegelighet. 
Vi har også trent Yoga med Malin Nordheim. 
Flere av spillerene trener i tillegg på Spenst Brygga. 

Transport: 
Spillerene møter direkte på Fr.stad Stadion. 

Kamper: 
Vi spiller i serien for gatelag,hvor det er 11 lag med. Vi spiller 10 hjemmekamper og 10 borte 
kamper. Vi havnet på 3. plass i årets serie. 

NM: 
Vi har vært med på Landsturneringa i Hamar (juni) og Østfoldhallen, Fredrikstad ( desember) 
Vi vant på Hamar. En vellykket turnering både sportslig og arrangements-messig.  
Vi også på hjemmebane i desember, hvor vi selv var arrangører. Det var ett meget vellykket 
arrangement hvor vi fikk masse hjelp fra frivillige som gjorde en super jobb. 

Mat/diverse: 
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Vi kjøper mat på Rema 1000. Brød får vi fra Christensen bakeri. Alle tørrevarer og vaskemidler får vi 
fra Europris.  
Vi spiser frokost kl. 11:00 på Fr.stad stadion. Etter kamper pleier vi å spise pølser eller pizza sammen 
med motstanderne. Øystein, kokken på stadion, har også invitert oss inn til seg. 
 

Møter: 
Vi har møter hver fredag med Rustjenesten. 
Der snakker vi om alle spillerene.  
 
Ett personlig møte avholdt med hver enkelt spiller. 

Arbeid: 
Vi har fått 2 spillere ut i arbeid. Vi har en som er hjelpetrener på Fredrikstad gatelag og en som er 
materialforvalter i Utviklingsavdelingen. 
Vi har i tillegg ett par som jobber litt forskjellige steder. 
En spiller som går på skole og jobber litt innimellom. 
 

 
Mat/Diverse: 
Vi har fått superundertøy fra Europris, både over- og underdel. 
Vi har fått masse utstyr av klubben. 

 
Sosialt: 
Vi har spilt bowling, badet på Kongsten- badet, grillet og badet på Mærræpanna med A-laget. Det 
har vært gjennomført flere dugnader for en del spillere relatert til arbeidstrening. Vi har sett de 
fleste hjemmekampene til A-laget, samt sett flere Stjernen-kamper i Stjernehallen. 
Ett av årets høydepunkter var 4 dagers treningsleir i Liverpool i februar, hvor vi også fikk se 
Liverpool slå Watford 5-0.  
Vi har også vært en helg i Bergen, hvor det ble spilt en miniturnering. 
Vi ble invitert av på middag av Installatøren AS, den spiste vi på KØL i forkant av Frederik-prisen.  

 
Foredrag: 
Lars Petter, Petter, Rene og Anette har holdt foredrag på Høgskolen i Østfold, Hanko Bygget og 
Støtvig Hotel. Det har vært meget vellykket. 
Anette har også vært med Per Mathias på noen oppdrag. 
Rene har vært med Per-Mathias på ett oppdrag på Litteraturhuset. 
 

Målsetting: 
Øke livskvaliteten til spillerne. 
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Old Boys: 
 
Styret har i 2019 bestått av:    Leder :          Finn Arntzen 

                                                      Nestleder :   Ragnar Johansen 

                                                      Kasserer :     Arne Willy Gustavsen 

                                                      Sekretær :    Frithjof Gjermundsen 

                                                      Styremedl.:  Tore Eriksen 

                                                      Styremedl.:  Tore Hansen 

                                                      Styremedl.:    Jon Petter Andersen 

                                                      Styremedl.:    Lars Terje Larsen 

Vi har i 2019 avholdt 7 styremøter og på tradisjonelt vis 7 medlemsmøter. Foredragsholdere på 
møtene i år har vært: Hovedtrener Bjørn Johansen, Rolf Gjermundsen fortalte om sitt syn på «Rett 
Linje», Stian Eriksrud ( idrettsavdelingen) fortalte litt om kunstgress-situasjonen i kommunen og 
Arne Erik Olsen fortalte om lakseoppdrett på Øra. 

 Alle møter og arrangementer har vi i «klubbhuset» , men noen ganger spiser vi inne hos Øystein, 
hvor det fungerer bra, og de faste medlemmene er flinke til å stille opp. Vi har fått noen nye 
medlemmer i år, men totalt en liten nedgang på møtene. Vi må være aktive for å få med flere 
framover. Det er hyggelig at de yngre/ aktive spillerne møter på noen av møtene. Serveringen på 
møtene fungerer veldig bra med jentene til Finn og Finn selv i samarbeid med Øistein i FFK Event. 

SMS-varsel om medlemsmøtene fungerer bra!  

Styret takker alle som sponser oss med gaver til utlodningene. Det gjør at vi har fine premier og 
medlemmene er flinke til å kjøpe lodd!                      

FFK OLD BOYS har stilt lag i kretsserien  og vant serien, men i sluttspillet ble det 4.plass.   Se egen 
beretning fra de aktive! Jon Petter Andersen og manager Øivind Johansen gjør en kjempejobb og 
sørger for at alt rundt laget fungerer knirkefritt.                                                       

Vi har gitt økonomisk støtte til jente-, smågutte-, gutte- og juniorlaget i år!             

Regnskapet for 2019 er ført på eksemplarisk vis og viser et overskudd på kr. 20748,-.                                         

Old Boys avdelingen har hatt 177 betalende medlemmer i 2019!                                           

Takk til alle tillitsvalgte og andre medlemmer for positiv innstilling.  
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FFK Old Boys aktive 
 
FFK Old boys’ yngre avdeling har hatt en ny god sesong, både på og ikke minst utenfor banen.  
Dette er et lag og en gjeng som har et fantastisk humør og er godt sammensveiset. 
 
I vinter- og vårsesongen var entusiasmen høy og treningsfremmøtet stort, noe som ga seg utslag i at 
vi cruiset gjennom serien og vant denne klart. Etter sommerferien ble vi plaget av en del skader og 
etter hvert færre og færre på trening. Med få spillere i litt for mange kamper, endte vi dessverre 
utenfor pallen i sluttspillet. 
 
Serien i 2019 bestod i utgangspunktet av 12 lag, hvor 10 av de fullførte. Etter ferdigspilt serie, ble 
det spilt sluttspill, med 6 lag i A-sluttspillet og 4 i B-sluttspillet. Vi vant som nevnt serien med 25 
poeng etter 8 seire og 1 uavgjort, og 48-24 i målforskjell. I sluttspillet var vi ikke like hvasse, og med 
litt for mange frafall endte vi til slutt på en 4. plass. Fasiten ble 1 seier, 2 uavgjorte og 2 tap i 
sluttspillet, og 21-18 i målforskjell. Serien ble avsluttet med en tøff batalje på Sarpsborg Stadion, 
hvor vi dessverre måtte se at 08 tok hjem KM. To ribbeinsbrudd og et knepent 3-2 tap med 9 mann, 
vitner om at det var høy temperatur og at gutta virkelig ga alt for klubb og by! 
Vi gratulerer like fullt Sarpsborg 08 med Kretsmesterskapet, som mobiliserte voldsomt og gikk i 
krigen og virkelig viste at det betydde veldig mye for dem å endelig slå storebror. 
 
I årets sesong har vi benyttet totalt 18 spillere, som har stilt opp i sol og regn, til tross for at vi ble 
sårbare utover høsten. Av disse har 10 mann spilt 10 kamper eller mer. 12 mann har tegnet seg på 
scoringslisten, og toppscorer i 2019 ble gode gamle Lars Petter Biffen, som har gjort et solid 
comeback i FFK drakt i år.  
 
Etter hver kamp har vi startet en tradisjon med å kåre dagens mann, og det er mange som har fått 
denne utmerkelsen i løpet av sesongen. Til og med Manager Øivind har fått æren av å motta denne 
hederen, selvfølgelig fullt fortjent for en kæll som ALLTID stiller opp, og byr på masse humor og 
varme! Basert på kåringene, er det keeper, Fredrik Tiger’n Selvig, som står frem som årets spiller!  
 
For fjerde gang inviterte vi til FFK Old Boys Cup på Stadion i mai.  
Vi ønsker at dette skal bli en tradisjon, hvor vi inviterer alle klubbene i regionen, uavhengig av om de 
stiller lag i serien, mest av alt for å samle de eldste i den lokale fotballfamilien til hyggelig samvær, 
sportslig og ikke minst, sosialt. En overordnet tanke er at dette på sikt kan bidra til at samarbeidet 
mellom de lokale klubbene kan bli enda litt tettere og bedre gjennom å møtes i uformelle og sosiale 
omgivelser. Totalt deltok 10 lag i cupen, og rundt 70 spillere/ledere på banketten.   
FFK stilte med 2 lag, som dessverre ikke nådde helt opp i et meget sterkt selskap. Cupen ble for 
andre året på rad vunnet av Frelsesarmeens lag bestående av flere aldrende FFK stjerner. 
Ny cup er på trappene også i år, og vi håper på enda flere lag.  
Dato for FFK Old Boys Cup 2020 er satt til Lørdag 6. Juni, og vi håper at Old boys «eldre» har lyst og 
anledning til å bidra også i år.  
 
Sesongen ble nok en gang avsluttet i oktober med en internasjonal turnering i Aalborg, Danmark – 
hvor vi hentet hjem pokalen for 8. gang på rad!  
 
Avslutningsvis er det flere som fortjener en takk for at vi kan holde på: 
Styret i FFK Old Boys for moralsk og økonomisk støtte, og gode bidrag, spesielt ifbm FFK Old Boys 
Cup, Stadion Event v/Øystein Richardsen for positivitet, fantastisk servering og løsningsorientert 
samarbeid. 
Jokka Giggs for alltid hyggelige bidrag på utstyrssiden.  
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Joakim Heier for god hjelp med overganger og treningstider. 
Stian Eriksrud/Fredrikstad Kommune for god hjelp, hyggelig kommunikasjon og serviceinnstilling. 
En stor takk også til våre sponsorer, og ikke minst til spillergruppa som alltid er positive, som ønsker 
å bidra til det gode miljøet og som alltid stiller opp og hjelper til der det er behov! 
 
Tusen takk til alle! Vi håper og tror på et fortsatt godt samarbeid i årene som kommer.  
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Frivillige – Vakter – Verter 2019 
 
Det er hyggelig å kunne melde at sesongen for den frivillige delen har vært vellykket nok en gang. 
Antall frivillige som har bidratt i 2019 har fortsatt trenden fra 2018 med en økning, hvor både nye og 
gamle ansikter har dukket opp. 
Men, vi må ikke hvile på laubærene av den grunn. Vi ser at grunnlaget fortsatt må heves og at vi 
trenger flere hender i tiden fremover. 
De frivillige har bidratt med kioskvakter, kampverter, vasking av områder disponert av FFK, ledelse 
under kamper, billett salg, bevertning, med mye mer. 
Det ble arrangert Julebord for de frivillige på Fredrikstad Stadion 30.11.19. 
Denne gang fikk vi samlet nesten alle i FFK familien til et stort Julebord! Meget vellykket og 
Julebordet for 2020 vil bli arrangert etter samme lest og da satser vi på at enda flere henger seg på 
fra de ulike FFK avdelingene. Øystein laget som vanlig masse god mat, de sedvanlige talene, utdeling 
av bestemannspremier til spillere, premier og loddtrekning av diverse gaver. 
 
Råd og komiteer:  
Det har gjennom 2019 vært jobbet i det stille med en ny organisering av arrangements- og 
sikkerhetsdelen.  
Det er ingen tvil om at vi har mye kompetanse i organisasjonen og målet er å få brukt dette 
potensialet til det beste for FFK. 
Gamle medlemmer av sikkerhetsstyrken og andre stødige frivillige har blitt kontaktet og diskusjoner 
har ledet til at vi i 2019 har fått til en ny organisasjon med gamle og nye krefter. 
 
 
Sikkerhet. 
 
Sikkerhetsgruppen på Fredrikstad stadion i 2019-sesongen var organisert slik: 
 
Clas P.Tofte               Sikkerhetsansvarlig 
Stig Årdalen  NK Sikkerhetsansvarlig 
Lidvar Bjørklund NK sikkerhetsansvarlig 
Alf Oscar Lillebøe Soneleder Akkreditering/VIP 
Iris Lofthus  Soneleder 
Kåre Nilsen  Soneleder 
Camilla Allstrin               Soneleder  
Tor Ingar Lofthus Soneleder 
Tom Pettersen      Soneleder 
Lars P Syvertsen Soneleder 
Laila Abrahamsen Soneleder 
Tore Eriksen  Soneleder 
 
Det er gjennomført to samlinger med informasjon og opplæring for sikkerhetsgruppen i løpet av 
2019-sesongen.   
 
Gjennomsnitt antall vakter/verter har faktisk økt fra 32 til ca 38, alle medregnet og er en fin liten 
økning fra 2018. 
Vi har heller ikke i 2019 brukt «Q Security» eller andre selskaper i en eneste kamp, noe vi sparer 
gode penger på, og som gir et klart uttrykk for hvor viktige de frivillige er for FFK. 
I 2019 hadde vi noen store publikumskamper, som mot S08, Moss og Kvik. 
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Igjen klarer vi å mobilisere og igjen viser Fredrikstad idretten seg som en samlet kraft da både 
Stjernen Hockey og FBK stiller med mannskap ved store anledninger.  
Her er det også på sin plass å takke Stjernen Hockey for bidrag på de nevnte kampene som vakter, 
tusen takk! 
Politiet var tilstede av egen interesse, men hadde ingenting å bemerke til arrangementet.  
 
Røde Kors har vært tilstede under samtlige kamper.  
Fredrikstad brannvesen er tilstede på de fleste kamper. Det er den ordinære styrken som er tilstede 
så lenge tjenesten deres tillater det. 
Beredskapsplanen for Fredrikstad stadion ble revidert før sesongstart i nært samarbeid med politi 
og brannvesen.  
Kontakten med klubbens offisielle supporterklubb Plankehaugen har vært god. 
 
Vi vil takke alle frivillige som i sesongen 2019 har bidratt til gjennomføringen av alle arrangement, 
samt daglige oppgaver og for en strålende jobb. 
Samtidig vil jeg understreke det gode miljøet som bidrar til at vi kan stå for vårt motto «Sammen er 
vi sterke» 
 
 
 
 
FFK - Historiekomiteen. 

Leder: Petter Ringen Johannessen. 
Medlemmer: Jan Hermansen, Frithjof Gjermundsen, Kjell Andreassen, Rolf Olsen, Jan Erik Østberg 
og Arne Willy Gustavsen. 
 
Virksomheten i 2019 
Historiekomiteen har hatt flere møter og arbeidsøkter gjennom året som har gått. Tiden har for det 
meste blitt benyttet til ivaretagelse og forvaltning av klubbens historiske gjenstander. Mye av det 
som står utstilt er av historisk karakter, men vi jobber også med planlegging av en ytterligere 
presentasjon av klubbens aktivitet fram til i dag.       
 
Registrering og forvaltning av klubbens historiske gjenstander 
Komiteen har tidligere registrert alle klubbens historiske gjenstander på data. Denne oversikten 
ajourføres fortløpende og det utføres et jevnlig tilsyn, slik at klubben har kontroll over de historisk 
verdifulle gjenstandene. Dette gjelder også utlånte gjenstander. Rutinene fungerer stort sett greit, 
men noen ganger glipper det litt da historiske gjenstander fjernes fra sine plasser uten 
Historiekomiteens viten.  
 
Pokaler 
Historiekomiteen har ansvar for at pokalene i pokalskapene blir pusset. Jobben har blitt utført ved 
hjelp av medlemmer i Onsdagsgjengen. Stor takk fra Historiekomiteen til de alltid velvillige fra 
Onsdagsgjengen som stiller opp. Nye pokaler vises fram på årsmøtet. Tilveksten av nye pokaler er 
heldigvis god, men vi har noen utfordringer i forhold til hvor de skal plasseres. Dette jobbes det med.   
 
Æresmedlemmer 
Bildegalleriet over klubbens æresmedlemmer er ajourført og ordnet.  
 
Presentasjon av årets FFK 
I samarbeid med administrasjonen og fotograf Arne Glomdal har vi laget en bilde-oversikt over årets 
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FFK. Bilder av alle lag er hengt opp i klubbrommet, og dette arbeidet vil ajourføres før neste sesong 
sparkes i gang. Det jobbes også med alternative plasseringer av bildene, slik at de også blir mer 
tilgjengelige for publikum.   
 
Debutanter på eget gress 
I gangen ved garderobene planlegger vi å etablere et galleri bestående av bilder av klubbens egne 
spillere som har debutert for A-laget på stadion. Det vil si fra 2007 og framover. Kanskje dette også 
kan virke som en inspirasjon for klubbens yngre spillere.    
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Sak 3. Regnskap for 2019 
RESULTATREGNSKAP 2019   
Driftsinntekter 2019 2018 
Annen driftsinntekt 24 977 086  22 903 598 
Sum driftsinntekter 24 977 086 22 903 598 
      
Driftskostnader     
Varekostnad 3 725 358 3 579 789 
Lønnskostnad 14 946 070 12 768 937 
Avskrivning 247 971 235 149 
Annen driftskostnad 6 100 818 6 321 588 
Sum driftskostnader 25 020 217 22 905 463 
      
Driftsresultat -43 131 -1 865 
      
Finansinntekter og finanskostnader     
Annen finansinntekt 55 217  93 450 
Annen finanskostnad 3 762 1 240 150 
Netto finansposter 51 455 -1 146 700 
      
Ordinært resultat før skattekostnad 8 324 -1 148 565 
      
Årsresultat 8 324 -1 148 565 
      
Overføringer og disponeringer     
Overføringer annen egenkapital 8 324 -1 148 565 
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Sak 3. Regnskap for 2019 
Balanse pr. 31.12.19   
EIENDELER 2019 2018 
Anleggsmidler     
      
Immaterielle eiendeler     
Fotballspillere  282 503 105 000 
Sum immaterielle eiendeler 282 503 105 000 
      
Varige driftsmidler     
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 0 34 427 
Sum varige driftsmidler 0 34 427 
      
Finansielle anleggsmidler     
Investeringer i datterselskap 0 0 
Investeringer i  tilknyttet selskap 10 000 10 000 
Andre fordringer 2 170 520 2 172 800 
Sum finansielle anleggsmidler 2 180 520 2 182 800 
      
Sum anleggsmidler 2 463 023  2 322 227 
      
Omløpsmidler     
      
Varer 0 0 
      
Fordringer     
Kundefordringer 885 237 786 737 
Andre fordringer 1 040 601 932 514 
Sum fordringer 1 925 838 1 719 251 
      
Bankinnskudd, kontanter og lignende 2 102 601 1 784 848 
      
Sum omløpsmidler 4 028 439 3 504 099 
      
Sum eiendeler    6 491 462    5 826 326 

 
 
 
 
 
 
 



Årsmøtedokument Fredrikstad Fotballklubb Side 31 
 

Sak 3. Regnskap for 2019 
EGENKAPITAL OG GJELD     
Egenkapital 2019 2018 
Opptjent egenkapital     
Annen egenkapital 2 035 060 2 026 736 
Sum opptjent egenkapital 2 035 060 2 026 736 
      
Sum egenkapital 2 035 060 2 026 736 
      
Gjeld     
      
Annen langsiktig gjeld     
Øvrig langsiktig gjeld 129 820 187 720 
Sum annen langsiktig gjeld 129 820  187 720 
      
Kortsiktig gjeld     
Leverandørgjeld 485 729 330 790 
Skyldige offentlige avgifter 1 139 708 1 247 736 
Annen kortsiktig gjeld 2 701 145 2 033 344 
Sum kortsiktig gjeld 4 326 582 3 611 870 
      
Sum gjeld 4 456 402 3 799 590 
      
Sum egenkapital og gjeld 6 491 462 5 826 326 

 Fredrikstad 25. februar 2020 
 

 
Styrets innstilling: 
Forslag til regnskap for 2019 vedtas. 
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Sak 5. Behandling av innkomne forslag 
 
 
 
  
            
 
Styrets innstilling : 
Styret innstiller på at forslagene vedtas slik det foreligger. 
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Sak 6. Budsjett for 2020 
DRIFTSINNTEKTER Budsjett 2020 

ANNEN DRIFTSINNTEKT 24 482 500 

SUM DRIFTSINNTEKTER 24 482 500 

  

DRIFTSKOSTNADER  

VAREKOSTNAD 3 028 000 

LØNNSKOSTNAD  15 654 592 

AVSKRIVNING 200 000 

ANNEN DRIFTSKOSTNAD 5 636 000 

SUM DRIFTSKOSTNADER 24 518 592 

  

DRIFTSRESULTAT -36 092 

  

FINANSINNTEKTER/KOSTNADER  

ANNEN FINANSINNTEKT 41 000 

ANNEN FINANSKOSTNAD 3 000 

NETTO FINANSPOSTER 38 000 

  

ÅRSRESULTAT 1 908 

  
 
Styrets innstilling: 
Forslag til budsjett for 2020 vedtas som det foreligger. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Årsmøtedokument Fredrikstad Fotballklubb Side 34 
 

Sak  6.  Organisasjonsplan for Fredrikstad Fotballklubb 
 

PUNKT 1 KLUBBFARGER 
 
1.1 Klubbens farger er rødt og hvitt. Klubbens drakt er hvit overdel og røde bukser.  

PUNKT 2 TILLITSVALGTE – styret 
2.1     Styreleder 
          Leder i klubben og ansvarlig for klubbens drift. Leder er pressekontakt generelt for klubb. 
2.2     Nestleder 
          Ansvarlig leder i styreleders fravær.  
2.3     Styrets sportslige leder 

Holde kontroll over at klubbens sportslige arbeid foregår etter retningslinjer beskrevet i 
klubbens virksomhetsplan og stillingsinstrukser, og varsle styret ved avvik.       

          Styrets sportslige leder skal delta i utvidet sportslig ledergruppe.             
2.4    Utviklingsansvarlig 

Ansvarsområde inngår i Virksomhetsplanen og styret velger en av de valgte styremedlemmene 
til å ha et spesialt ansvar for utviklingsavdelingen. 

2.5     Styre- og varamedlemmer 
Utover dette består styret av ordinære styremedlemmer og en til to varamedlemmer.            
Ekstraordinært årsmøte velger styremedlemmer og varamedlemmer og blant disse: leder,    
nestleder og styrets sportslige leder. 

    
PUNKT 3 TILLITSMENN - utvalgsmedlemmer 
3.1    Valgkomiteen 
         Ref. NIFs basis lovnorm for idrettslag §15 årsmøtets oppgaver pkt 10 f: 

         
Velges av ekstraordinært årsmøte og består av leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem. I hht 
basislovnorm §15 pkt 3, skal idrettslaget ha en valgkomitè som velges på fritt grunnlag på 
ekstraordinært årsmøte i idrettslaget, etter innstilling fra styret, og som har som oppdrag å 
legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på ekstraordinært 
årsmøte. 

 
3.2.  Medaljerådet 

Rådet skal bestå av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer som velges av ekstraordinært 
årsmøte for 2 år av gangen. Dersom et medlem av medaljerådet blir foreslått til ærestegn 
skal et varamedlem tre inn. Dersom et medlem av medaljerådet er i familie med, er 
samarbeidspartner, eller nær venn av et klubbmedlem som blir foreslått til ærestegn er man 
inhabil til å forberede og/eller treffe avgjørelse i saken og et varamedlem trer inn. 

PUNKT 4 OLD BOYS 
4.1        Old Boys er en egen gruppe, men er underlagt klubbens lover og bestemmelser. 

Medlemskap i Old Boys betinger medlemskap i FFK. 
 
PUNKT 5 LOVKOMITÉEN   
5.1. Består av 4 medlemmer som velges av ekstraordinært årsmøte for to år av gangen. 
5.2 Klubbens lovkomitéen skal vurdere lovligheten av lovforslag opp imot NFF- og NIF-

reglement, og komme med innspill og/eller uttalelser ved eventuelle endringer.  

PUNKT 6 KONTROLLKOMITÉEN 
6.1 Består av 5 medlemmer som velges av ekstraordinært årsmøte for et år av gangen.  
6.2 Kontrollkomitéen skal med bakgrunn i styreprotokoller etterse at klubbens lover og 

årsmøtevedtak blir fulgt.  
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PUNKT 7 HISTORIEKOMITÉEN 
7.1 Historie- komitéen består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer som velges av 

ekstraordinært årsmøte for 2 år av gangen. 
7.2 Historie- komitéen skal ivareta FFK` s premie- og gavesamling og til enhver tid ajourføre  
              denne.  
7.3.      Synliggjøre FFK sin historie gjennom blant annet å utsmykke Fredrikstad stadion  
             med klubbens premie – og gavesamling.   
 
PUNKT 8  ØVRIGE UTVALG. 
8.         Årsmøtet gir styret fullmakt til å opprette utvalg- utover de faste utvalgene, hvis dette  
            ansees hensiktsmessig for klubbens drift. 

PUNKT 9  VALG 
9.1        Valg foretas i tråd med basis lov norm for idrettslag §15 Årsmøtets oppgaver – pkt. 10  a-f. 

Valgene foretas etter bestemmelsene i NIFs lov §2-11 Stemmegivningen 
 

Utover ovennevnte som er lovbestemt ønsker FFK å sikre kontinuitet i styret ved å innføre     
følgende regel : 
Ved hvert valg skal halvparten av styret ha ett år igjen av sin styrerepresentasjon. Hvis en 
eller flere styremedlemmer, av uforutsette grunner, skulle trekke seg før perioden er over,  
velges et nytt styremedlem som fyller den resterende perioden. 
 
Valg gjennomføres i ett ekstraordinært årsmøte innen utgangen av november årlig for å 
sikre at eventuelle nye styremedlemmer får muligheten til å påvirke beslutninger om den 
kommende sesongens rammebetingelser. 

 

PUNKT 10   REGLEMENT. 

10.1  Klubbens reglement vedtas av klubbstyret. 
 

Styrets innstilling: 
Organisasjonsplan for Fredrikstad Fotballklubb vedtas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Årsmøtedokument Fredrikstad Fotballklubb Side 36 
 

Sak 7. Valg av revisor 
 
 
 
 

Valg av revisor. 
Styret innstiller Ernst & Young som revisor for 2020. 
 
Styrets innstilling : 
Styrets innstilling vedtas som den foreligger. 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








