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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 2022 

Sak 4. Innkomne saker 

Sak 5. Budsjett 2023 

Sak 6. Organisasjonsplan 

Sak 7. Valg av revisor 

Sak 8. Utdeling av spillermedaljer 
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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 forretningsorden 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 2022. 

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 By-samarbeidet i Fredrikstad, 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 Arild Bjørn Hansen 

• Styremedlem Glenn Rostad (Styrets sportslige leder) 

• Styremedlem Wenche Halvorsen Stensrud 

• Styremedlem Hanne Verbeek  

• Styremedlem Henning Eriksen  

• Varamedlem Øyvind Stene  

Det har gjennom året vært gjennomført 8 styremøter, hvorav to ekstraordinære møter i forbindelse 
med organisasjonsendringene som ble gjennomført i 2.halvår. Det har i tillegg blitt gjennomført to 
styreseminarer med behandling av mer strategiske og forhold. Planlagt klubbsamling som en del av 
styrets års-hjul måtte dessverre utgå pga manglende kapasitet hos styret. 
 
De viktigste sakene for styret har vært: 
 

• Krisehåndtering. Beslutte og håndtere ekstraordinære tiltak knyttet til Covid 19-pandemien, 

herunder etterlevelse av nasjonale og lokale smittevernrestriksjoner. 

• 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. Gjennomføre 

organisasjonsendring med ansettelse av daglig leder og sportssjef. 

• Økonomi. Gjennomføring av driften og aktivitetene innenfor rammene og budsjettet satt for 

2022. Håndtere avvikene til budsjettet knyttet til sviktende publikumsinntekter.  

• Sport. Organisering og rekruttering av trenerteamene og støtteapparatet rundt spillerne. 

Drift av By-samarbeidet i Fredrikstad. Endringer i A-lagets trenerteam. 

• Stadion. Samarbeid med Fredrikstad Kommune vedrørende drift og vedlikehold av Stadion.  

Aktiv dialog og politisk påvirkning for å få oppgradert/vedlikeholdt arenaen i kommende år. 

• Sportslig utvikling. Gjennomføring av FFK akademiet, fotballskoler, barnecuper og øvrige 

aktiviteter i By-samarbeidet.  
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• Planverk. Revidere Virksomhetsplanen og dens mål/visjon for perioden 2022-2026, samt 

vedlikeholde års-hjul og styreinstruks for styrets arbeid. Påse tilfredsstillende etterlevelse av 

ny kommersiell strategi f.o.m 2022. 

• 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 2022 nylige erfaringer fra samme divisjon i 2021 å ta 
utgangspunkt i.  

 
Budsjetterte inntekter fra samarbeidsavtaler ble i stor grad oppnådd, mens budsjetterte 
publikumsinntekter ikke ble oppnådd pga svake sportslige resultater. Spillersalg ble prioritert i 
begge overgangsvinduer for å sikre et økonomisk resultat i balanse. 
Likviditeten var godt tilfredsstillende gjennom hele 2022. 

 
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. 
 
Sport 
Klubbens A-lag Herrer hadde en god kontinuitet på både spiller – og trenersiden fra den sterke 
2021-sesongen, men klarte på ingen måte å leve opp til denne i 2022. Etter en grei start på 
sesongen kom det en lang tapsrekke som på et tidspunkt bragte laget ned i nedrykks-diskusjonen. 
Som en følge av de svake og skuffende sportslige resultatene, som til slutt ga en 10.plass i OBOS-
ligaen, valgte styret å inngå en sluttavtale med hovedtrener Bjørn Johansen i september. 
Assistenttrener Joacim Klæboe rykket opp som midlertidig hovedtrener i sesongens siste 6 kamper, 
men forlot klubben etter sesongslutt.  
I NM røk klubben ut i 3.runde etter tap for SK Brann. 
 
Rekruttlagets sesong i 3.divisjon var oppløftende og positiv til tross for en noe svak start og 
avslutning. Laget endte på en sterk 5. plass, og var med det 8. beste rekruttlag i landet. Dette har de 
siste årene utviklet seg til å bli en god utviklingsarena for våre nest beste, og hadde i 2022 flere 
seiere mot god motstand selv med et rent juniorlag. 
 
G19 spilte i tillegg til rekruttserien i Interkrets, hvor laget endte på en 4. plass. I NM røk de ut i 
åttendelsfinalen. I desember gikk laget til topps i den lokale Romjulscupen for seniorlag. 
 
G16 spilte i Nasjonal G16 serie hvor det ble en flott 2. plass. I NM røk laget tidlig ut. 
 
G14 troppen spilte i G14 Nasjonal og G13 Regional, med fokus på utvikling. 
 
Kvinner A endte på 9.plass i 2. div, og rykket ned til 3. div pga omstrukturering av 2. div f.o.m 2023. 
Kvinner B tok en 2. plass i den regionale 3. divisjonen. Laget røk ut i 1. første av NM for J19, men 
vant Østfold OBOS Cup. 
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J17 deltok i Regional serie, og endte her på 7.plass. 
 
Old Boys endte på 4. plass i sitt seriespill, men vant den internasjonale turneringen i Aalborg for 9. 
gang. Dessverre gikk lagets manager og primus motor, Øyvind Johansen, bort i løpet av sesongen. 
 
FFK Gatelaget deltok både i seriespill og i Nasjonal turnering. Laget hadde et kontinuerlig 
treningstilbud gjennom 2022. Dessverre har laget opplevd både frafall og tilbakefall blant lagets 
spillere under og etter pandemien. 
 
To spillere har representert FFK på aldersbestemte landslag (G15) i 2022 – Liam West og Marius 
Christiansen. I tillegg har vi hatt flere spillere med på ulike talentsamlinger i forbindelse med uttak 
til landslagene. 
 
Planverk 
Klubbens overordnede planverk for perioden 2022-2026, Virksomhetsplan 6.0, var klar til årsmøtet i 
mars 2022, og ble utarbeidet av styret, administrasjon og sportslig apparat i felleskap.  
Styret bruker planverket aktivt i sitt arbeide, og gjennomførte i november et styreseminar med 
beslutninger og føringer for det reviderte planverket som presenteres for medlemmene på årsmøtet 
i 2022.  
 
Det har gjennom 2022 blitt etablert og/eller vedlikeholdt underliggende planverk som bidrar til å 
materialisere mål og visjon i VP 6.0. 
 
Organisasjon og daglig ledelse. 
Administrasjonen, som siden 17. januar 2017 har vært ledet av daglig leder/sportslig leder Joacim 
Heier på permanent basis, har gjennomgående bestått av 5 årsverk. Espen Østerhaug tiltrådte en 
nyopprettet rolle som Leder for strategi og forretningsutvikling f.o.m 01.01.22. Espen Engebretsen 
tiltrådte som ny daglig leder 15.09.22 når Joacim Heier gikk over i en rendyrket rolle som Sportssjef 
på samme tid. Arrangements – og samfunnsansvarlig Clas Tofte fratrådte sin stilling etter eget ønske 
31.10.22. Styret ønsker å rette en stor takk til alle ansatte for innsats, lojalitet og fleksibilitet gjennom 
et krevende 2022! 
 
Andre aktiviteter: 
Gatelaget 
Gatelaget trener og har tilholdssted på Stadion, med et tilbud om 5 ukentlige treninger. Laget er et 
viktig sosialt samfunnsengasjement for klubben.  
 
By-samarbeidet 
Den reviderte avtalen for By-samarbeidet ble implementert i 2019, og pr i dag er 16 klubber med i 
samarbeidet inkl. FFK. Samarbeidsmøter ihht avtalen har blitt gjennomført i 2022. 
Hovedaktivitetene i samarbeidet er organisering og gjennomføring av tilbudene til By-lagene for både 
gutter og jenter, og det har vært gode tilbakemeldinger på disse i 2022. 
 
Det har vært arrangert 2 fotballskoler. FFK-akademiet har etablert seg med rekordstor god 
oppslutning fra samarbeidsklubbene. 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. 
Det ble gjennomført 1 barnecup med god oppslutning og 1 Åpen dag på Fredrikstad Stadion. 
 
Frivillige. 
I 2022 var kamparrangementene tilnærmet som normale igjen etter pandemien, og det var med det 
et økt behov for frivillige igjen. 
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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. 

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

Medlemmer, medlemsmøter og supportere  
Ved utgangen av 2022 hadde klubben 849 betalende medlemmer, samt 53 livstidsmedlemmer og 7 
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 2022 avholdt årsmøte og ekstraordinært årsmøte fysisk, samt 3 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 2021 ble 
det gjennom et samarbeid mellom klubben og ulike supportergrupperinger re-etablert et sterkt 
syngende supporterfelt som skapte en fantastisk stemning på kampene høsten 2021. Dette 
samarbeidet og konseptet skulle videreutvikles i 2022, men dessverre ble stemningen gjennom 
sesongen preget av konflikter og motsetninger mellom supportergrupperinger. I tillegg la heller ikke 
de sportslige resultatene et særlig godt grunnlag for ytterligere utvikling av supporterkulturen i 2022. 
 
Representasjon 
Representanter fra administrasjonen og styret har deltatt på møter i NFF, NTF, ØFK og FRID. 
 

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 2022 ble de totale driftsinntektene 39 397 788 kroner og driftskostnadene 39 279 647 kroner, 
hvilket gav et positivt driftsresultat på 118 141 kroner. 
Etter finansinntekter og avskrivninger endte årsresultatet på 195 989 kroner. 
Med angitte årsresultat etter avskrivninger, finansposter og skatt er egenkapitalen økt fra 2 715 647 
kroner pr 01.01.22 til 2 911 637 pr 31.12.22. 
 

5. Videre drift.  

Årsregnskapet for 2022 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift og det bekreftes at 
forutsetningene for dette er til stede. I forhold til lisenskravene fra NFF ble klubben høsten 2022 
plassert i gul sone basert på driftsresultatet for 1. halvår 2022, og vil opprettholde denne sone-
plasseringen basert på årsresultatet for 2022.Egenkapitalen er positiv med 2 911 637 kroner og 
budsjettet for 2023 er godkjent av styret med totale inntekter på 44 975 000 kroner og kostnader på 
kr. 44 961 708 kroner, hvilket etter finansinntekter og avskrivninger gir et budsjettert resultat på 78 
292 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.  
Budsjettert omsetning for 2023 er lagt på et nivå man normalt kan forvente historisk ved spill i 
OBOS-ligaen, men med høyere inntekter knyttet til nasjonal mediaavtale og markedsvekst. Sett i lys 
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av responsen på både samarbeidsavtaler, hvor vår nye kommersielle strategi har blitt meget godt 
mottatt, og sesongkortsalg inn i 2023, samt utsikter til en mer normal publikumstilstrømning, anser 
styret at de budsjetterte inntekter er innenfor en akseptabel risiko samfunnssituasjonen tatt i 
betraktning. Budsjettet gjenspeiler også at aktiviteten i klubben har økt betydelig i de senere år, 
f.eks med flere lag. De budsjetterte utgifter er å anse som sikre og forpliktede i vesentlig grad. 
Budsjettet for 2023 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 tilstedeværende i administrasjon, trenerapparat, spillere og 
frivillige. Samhold og kultur er ytterligere styrket gjennom 2022 etter en noe turbulent periode i 
august/september som følge av endringer i trenerteam og daglig ledelse. 
I løpet av året har klubben samlet hatt 794 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 var det ingen kvinnelige ansatte i 2022, men det er en god kvinneandel blant de 
frivillige som bidrar i klubben i det daglige. 
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. 
 
Vi skal sammen med NFF/NTF identifisere hvilke bærekraftmål som er relevante, konkretisere tiltak 
og 
rapportere på forbedring og utvikling sammen med våre partnere. 
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FFK A-lag 
 
Støtteapparat 
Hovedtrener: Bjørn Johansen (Joakim Klæboe 12.09 – 31.12) 
Assistenttrener: Joakim Klæboe (Jan Tore Ophaug 12.09 – 31.12) 
Toppspillerutvikler: Magnus Espeland Meling 
Keepertrener: Samuel Dirscher 
Medisinsk: Stadionklinikken AS 
  
Spillerstall  
Keepere: 
Håvar Jenssen og Ole Langbråten 
 
Forsvar: 
Ludvig Begby, Stian Stray Molde, Mads Nielsen, Oscar Jansson, Tage Johansen, Philip Aukland, 
Ayoub Aleesami, Alexander Betten Hansen og Brage Skaret. 
 
Midtbane: 
Håvard Åsheim, Kasander Getz, Olav Øby, Adnan Hadzic, Jakob Lindstrøm, Thomas Drage, Filip 
Stensland og Mikail Maden. 
 
Angripere: 
Riki Alba, Nicolay Solberg, Henrik Kjelsrud Johansen, Kingsley Innocent, Love Reutersward, Noa 
Williams, Obilor Okeke, Lucas Lima og Marcus Wenneberg. 
 

Klubbutviklede spillere: 9 stk. 

Nasjonalutviklede spillere: 13 stk. 

Utenlandske spillere: 6 stk. 

 
Lokale debutanter i seriespill:  

• Tage Johansen 

• Marcus Wenneberg 

• Filip Stensland 

 

Lokale spillere som fikk profesjonell kontrakt: 

- Tage Johansen 

- Marcus Wenneberg 

- Filip Stensland 

 
Oppkjøringen 
Oppkjøringen ble gjennomført i Østfoldhallen, og var til dels preget av skader og sykdom, som igjen 
førte til en svekket kvalitet i treningshverdagen. Corona-viruset ga ikke lenger treningsnekt, men 
sørget for et kontinuerlig sykdomsbilde i januar-februar, som på det meste også førte til at en 
treningskamp ble avlyst.  
 
Laget spilte følgende treningskamper. BK Häcken (3-2), Mjøndalen (1-0), Sarpsborg 08 (1-2), Grorud 
(2-1), Lillestrøm (1-1), Grorud (0-2), Ull/Kisa (2-1) og IFK Göteborg (0-3). I tillegg ble det spilt en 
treningskamp i juni mot IFK Göteborg (3-1) som en del av oppkjøringen til høstsesongen.  
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NM 2022 
Laget gikk for første gang på flere år til 3. runde i NM etter å ha beseiret Råde (1-0) og Kvik Halden 
(1-0). I 3. runde stoppet cupeventyret mot Brann (0-6) på bortebane.  
 
OBOS-ligaen 2022 
Etter en oppløftende sesong i 2021 var forventningene høye til FFK i 2022. Sesongen startet solid 
med 11 poeng etter de første 6 kampene, som gjorde at laget var blandet inn i tetstriden. Årets 6. 
serierunde var 16. mai på Fredrikstad Stadion med nesten 9.000 tilskuere og 2-0 seier. På dette 
tidspunktet var det generelt en positiv stemning i og rundt klubben. Deretter tok sesongen en svært 
negativ utvikling.  
 
De påfølgende 19 seriekampene ga kun 3 seire, inkludert to periode på 7 og 6 kamper uten seier. 
Dette førte til at avtalen med hovedtrener de siste 4 sesongene, Bjørn Johansen, ble terminert og 
assistenttrener Joakim Klæboe tok over ut sesongen. Han fikk med seg Jan Tore Ophaug som 
assistenttrener ut sesongen.  
 
Med 5 serierunder igjen å spille hadde laget kun 26 poeng, og hadde det ikke vært for at ligaens 3 
laveste plasserte lag poengmessig hadde hatt en statistisk sjeldent svak sesong, så ville FFK vært 
blandet inn i bunnstriden for fullt. Etter en nervepirrende kamp mot Stjørdals-Blink i runde 27, hvor 
laget vant med 2-1, var plassen sikret og etter fullspilt serie endte FFK på en alt i alt skuffende 10. 
plass.   
 
Sesongen endte dermed med 6 plasser og 17 poeng svakere enn 2021-sesongen, men 
plasseringsmessig allikevel den 4. beste sesongen for FFK siden 2012.  
 

Plassering Kamper Vunnet Uavgjort Tapt Mål Baklengs Målforskjell Poeng Poeng pr.  

10.plass 30 9 8 13 46 51 -5 35 1,2 

 
Håvar Jenssen og Noa Williams var de eneste to spillerne som spilte samtlige 30 seriekamper, hvor 
Håvar Jenssen hadde klart flest minutter. Han spilte samtlige 2700 minutter. Totalt var 26 spillere på 
banen for FFK i OBOS-ligaen 2022. Nicolay Solberg ble toppscorer med 11 scoringer.  
 
 
 

Rekruttlaget (B-laget) 
 
Støtteapparat 
Hovedtrener: Magnus Espeland Meling 
Trenere: Thomas Johnsen og Thomas Drage. 
Oppmenn: Kai Ivar Olsen og Roar Borge   
 
Norsk Tipping Ligaen (3. divisjon): 
Rekruttlaget startet poengmessig svakt i 2022-sesongen med flere prestasjonsmessig godkjente 
kamper hvor resultatene uteble. Først i seriekamp nummer 6 kom årets første seier, da Sarpsborg 
08 ble nedsablet med 4-0 på Fredrikstad Stadion. Heretter klatret laget på tabellen gjennom 
nærmest hele sesongen.  
 
Med 10 serierunder igjen var laget i ferd med å blande seg inn i tetstriden i divisjonen, og kunne 
med en god sesongavslutning konkurrert om opprykk til 2. divisjon. Dessverre ble ikke avslutning på 
sesongen den helt store, laget måtte ofte spille med svakere/yngre lag enn tidligere i sesongen 
grunnet skadesituasjon på a-laget, prioritering av a-lagets sesongavslutning og andre viktige kamper 
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for G19. Dette var en medvirkende årsak til at det kun ble 3 seire på sesongens siste 10 kamper.    
 
Laget endte på en sterk 5. plass, med det Norges 8. beste rekruttlag i seriesystemet i 2022. Dette er 
en arena som både fokuserer på spillerutvikling og resultater. Spillerutvikling prioriteres, men 
samtidig er spillerne som spiller på rekruttlaget i en fase hvor det å skape resultater er en vesentlig 
del av utviklingen.  
 
Det er gledelig å registrere utviklingen til rekruttlaget over en lengre tidshorisont. Kun få år tilbake 
hadde rekruttlaget utfordringer med å vinne kamper i 4. divisjon dersom det ikke var et betydelig 
bidrag av spillere fra A-troppen, i 2022 har et rent juniorlag ved flere anledninger vunnet kamper 
mot god motstand i 3. divisjon.  
 

Plassering Kamper Vunnet Uavgjort Tapt Mål Baklengs Målforskjell Poeng Poeng pr.  

5.plass 26 11 6 9 64 49 +15 39 1,5 

 
Marcus Wennberg ble toppscorer med 14 mål i 3. divisjon.  

 
Kvinner A og Rekrutt (B-laget) 

Hovedtrener:  

Simen Mathisen  

Trenere:  

Mona Enerly 

Birger Lundgård  

Fysio og lagleder:  

Iren Novang og Reidar Sannes 

Spillere: 

Totalt 28 stk 

Treninger:  

4-5 treninger i uken på Fredrikstad stadion  

Hjemmearena kamper:  

Fredrikstad stadion  

Serie:  

2. divisjon: 9.plass i serien og nedrykk til 3.divisjon 

3. divisjon (regionalserie): 2.plass  

Cup: 

NM J19: Slått ut i 1.runde av Øvrevoll/Hosle 

OBOS Cup: Vinner av Østfold OBOS-cup 



Årsmøtedokument Fredrikstad Fotballklubb Side 13 
 

Etter omstrukturering av Kvinnenes 2.divisjon, rykket laget ned til en ny Regional 3.divisjon høsten 
2022. En av sesongens høydepunkter var «publikumskampen» mot Sarpsborg 08 på Fredrikstad 
Stadion, der FFK Kvinnene tapte knepent foran ca.500 tilskuere. 

Etter både forandringer i seriestrukturen samt nedrykk, utgår rekruttlaget i 2023.  

 
G19 
 
Laget deltok i 3. divisjon (med god hjelp fra a-laget), og endte her på en 5.plass. I Interkrets endte vi 
til slutt på 4.plass i en serie hvor vi brukte en del G16-spillere for utvikling. I NM ble vi dessverre 
slått ut av Sarpsborg 08 i åttendedelsfinalen. En kamp vi skulle og burde vunnet. I tillegg gikk vi til 
topps i romjulscupen i desember. Premiepengene her var med på å sikre oss en treningsleir til 
Spania i mars 2023.  
I løpet av året debuterte både Filip Stensland, Leo Kyvik og Tage Johansen offisielt for A-laget. Kyvik 
ble senere hentet av Venezia. Uoffisielt så debuterte også Stian Bendvold, Ole Langbråthen, Imre 
Bech Hermansen på A-laget.  
 

J17 

Hovedtrener:  

Joachim Fauske Phan 

Trener og lagleder:  

Andreas Baadstrand 

Fysio:  

Ann-Kristin Brodin 

Spillere: 

Totalt 21 stk 

 

Treninger:  

4-5 treninger i uken på Fredrikstad stadion  

Hjemmearena kamper:  

Fredrikstad stadion  

Serie:  

J17 Regional: 7.plass i serien  

Cup: 

NM J19: Slått ut i 1.runde av Øvrevoll/Hosle 

OBOS Cup: Vinner av Østfold OBOS-cup 
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Trenerapparatet i Kvinneavdelingen for 2023 er styrket med følgende nye navn: Jon Hermansen, 
Jørgen Skøien, Steinar Sørlie og Thomas Hågensen. I tillegg har Christian Lorentsen tatt over som 
hovedtrener for Senior A. 

Ledere for Kvinnelagene var Administrativ leder Tor Arne Borg og Sportslig leder Christian 
Lorentsen. Ledere og lag er fremdeles underlagt Utviklingsavdelingen. 

 
G16 
 
Hovedtrener: Sander Solberg 
Assistenter: Jon Hermansen og Jørgen Skøyen 
 
G 16 spilte i nasjonal ekstra serie. Dette var en serie bestående av 9 lag. Vi endte på en flott 2 plass. 
Laget vårt besto av spillere født 06-07-08. De fleste motstandere hadde mange 2006 spillere med, 
så det var en bra prestasjon fra våre gutter. 
Vi spilte Esbjerg Elite cup på sommeren, her gjorde vi det veldig bra og vant hele turneringen. Vant 
finalen på straffespark. 
I NM fikk vi en tidlig exit dessverre, etter en dårlig prestasjon borte mot Ullern. 
 
Årets toppscorer: Alex Bengescu.  

 
G14 

Hovedtrener:  

Magnus Kjellberg Johansen 

Trenere:  

Hans Martin Hansen 

Frode Rene Johansen 

Keepertrener:  

Samuel Dirscher  

Materialforvaltere/oppmenn:  

Harry Nilsen 

Spillere: 

Født 2008: 11 

Født 2009: 9 stk 

Født 2010 (kom inn etter halvspilt sesong): 2 

Totalt: 22 stk 

Treninger:  

4 treninger i uken på Fredrikstad stadion  
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Hjemmearena kamper:  

Fredrikstad stadion  

Serie:  

G14 Nasjonal: Vi hadde en veldig fin sesong hvor alle spillerne i troppen tok steg, og vi har sluppet 
frem mange spillere i ung alder.  

Regional 13: Etter initiativ fra Stabæk og Vålerenga har vi deltatt i en treningskampserie for de 
yngste i troppen. Her fikk vi veldig god matching mot de beste lagene på Østlandet.  

Cup: 

Vi deltok i NTF G14 i Hamar og Kristiansund, og G13 på Grorud og i Sogndal. Her har vi vist at vi har 
to meget spennende kull, som holder høyt nasjonalt nivå.  

I tillegg deltok vi i KB Audi Cup i regi av FC København. Vi deltok med både et G13-lag og G14-lag. På 
G13 nivå gikk det litt «stang ut», med B-sluttspill. Likevel er det et akseptabelt resultat, da 
turneringen holder et veldig høyt nivå, og vi, til tross for B-sluttspill, ble det beste norske laget, 
foran klubber som LSK og Stabæk.  

På G14 nivå derimot, viser vi at vi holder høyt skandinavisk nivå. Etter seier mot finske FC Honka og 
Stabæk, er vi klare for semifinale. Her møter vi Sønderjyske, som vi også slår. Deretter møter vi 
vertslaget FC København i finalen. Etter å ha havnet under 2-0 tidlig i andreomgang, kriger gutta seg 
mesterlig tilbake og utlikner like før slutt. Finalen ender med straffespark konkurranse, hvor FCK 
dessverre vinner. Likevel en fantastisk prestasjon av gutta, og ikke minst en veldig fin opplevelse, 
både for spillere og trenerteam!  

 

FFK Bylag 2022 (gutter født 2009 og 2010) 
 
Ansatte trenere: 
Andreas Lavik Nordby 
Roger Håland 
 
Materialforvalter: 
Roar Borge 
 
Bidragsytere/ trenere som har stilt opp frivillig: 
Jon Masalin (keepertrener frem tom desember) 
Ole Hermansen 
Elisabeth Gressløs 
Sondre Odden 
Pål Espen Knøsmoen 
Kristine Lisac-Martinsen 
Lars Kåre Linnerud 
 
Spillere 
De fleste klubbene i byen har vært representert på minst ett av bylagene gjennom 2022. Vi har hatt 
en nokså stor gruppe på 2009, og kjerne- og hospiteringsgruppe på 2010, slik at vi har hatt mange 
gutter inne i løpet av året. Vi differensierer på trening, men har valgt å holde troppene relativt store 
(+/- 22 + keepere) for å opprettholde kontakten med klubbene og å imøtekomme klubbenes ønske 
om å holde et litt bredere tilbud enn tidligere. Dette har hatt både styrker og svakheter; styrken har 
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vært at samarbeid og kommunikasjon mellom klubbene har fungert godt og at vi har blitt kjent med 
mange lokale gutter, mens svakheten har vært at nivået varierer veldig på trening. Etter jul avsluttes 
2009-bylaget, og 2011-gutter kommer inn. 2010-gruppa kuttes og er vesentlig mindre neste sesong. 
 
Treninger 
Som følge av covid-restriksjoner i starten av året, valgte vi å starte opp med én trening i uka, i 
kombinasjon med ukentlige klubbesøk. I løpet av våren fikk vi besøkt alle klubbene minst to ganger, 
og det opplevdes som veldig positivt mtp samarbeid og kommunikasjon mellom FFK og lokale 
klubber. Vi valgte å holde på én trening gjennom hele året og heller bruke tid ut mot klubbene. 
Dette har på mange måter vært en suksess, men samtidig har det også noen baksider. Baksidene er 
at det går for lang tid mellom hver trening, og utviklingen for spillernes del blir litt for liten. I tillegg 
er det sårbart når vi spiller kamper, for da ryker trening den uka. Neste sesong velger vi å øke til to 
treninger i uka frem til sesongstart for klubbene, og heller invitere trenerne inn på fast basis på alle 
treninger (for alle trenere som er interesserte på kullene vi har). Vi har jobbet tettere med G14-
trenerteamet enn før, og det har vært en styrke mtp hospitering og senere overgang fra klubb og 
bylag til FFK G14. Samarbeidet er godt forankret, og gjennom desember og utover i januar 2023 har 
vi hatt ukentlig dialog rundt treninger og spillere. I tillegg har vi hatt mange kompetente 
bidragsytere som har gjort en stor jobb i forbindelse med trening, kamp og turneringer. Dette har 
vært en god blanding av foreldretrenere og trenere fra lokale klubber, som har jobbet sammen med 
Roger og Andreas for å sikre god oppfølging av hver enkelt spiller. Uten dem hadde ikke bylaget gått 
rundt, og vi er avhengige av frivillig hjelp også neste år for å drifte forsvarlig, både sportslig og 
pedagogisk.  
 
Kamper  
Grunnet covid-restriksjoner kom vi litt sent i gang med kamper, men vi fikk spilt noen på vårparten. 
Vi deltok også på kamper og turnering i regi av kretsen (sone-aktivitet). På høsten ble det noen 
kamper mot jevn motstand, men vi har landet på at kamptilbudet (av mange ulike årsaker) har vært 
for svakt til å gi spillerne gode nok referanser, og har tatt det til etterretning. Vi har derfor booket 
en stor mengde referansekamper for 2010- og 2011-bylagene i desember 22 – mars 23 for å øke 
kampaktiviteten.  
 
Turneringer 
2009 stilte i Future Cup i Gøteborg i påskeferien, og fikk gode referanser derfra. Vi møtte mange 
gode lag og fikk flere ganger kjenne på et nivå som var litt høyrere enn vårt. 
2010 stilte på Nasjonalt Tiltak på Ekeberg (KFUM) på høsten, og fikk samme opplevelse som 2009 
fikk i Gøteborg.  

FFK Bylag 2022 (Jenter født 2009 og 2010) 

Trenere: 

Joachim Phan, Andreas Baadstrand, Sverre Gulbrandsen, Thomas Magnussen + trenere fra 
klubbene. 

Spillere: 

Spillerne kommer fra endel av klubbene i byen; Mange klubber har gjennom året vært representert 
gjennom én eller flere spillere.  

Treninger: 
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Én trening ukentlig (lørdag/søndag) på Merkurbanen. 

Bylag som utviklingsarena: 

Målet er å gi spillere en ekstra utfordring hovedsakelig gjennom trening, men også gjennom kamper 
og turneringer. 

Vi har prøvd å utvikle Bylagsmodellen slik at den skal favne flere, både spillere og trenere. I tillegg 
har vi forsøkt å knytte kontakt med trenere tilknyttet de ulike lagene i byen, for å invitere de med 
som trenere på bylagstreninger. Dette er gunstig både for samarbeid og kompetanseutvikling, og 
noe vi tror vil tjene både spillere og trenere på sikt. Her har vi fremdeles en vei å gå. Vi har også 
gjennom mentor-ordningen besøkt klubber som har ønsket besøk av oss på treninger hjemme i 
egen klubb. Dette har vi fått gode tilbakemeldinger på, og er noe vi skal fortsette med i 2022. 

Joachim Phan er både sportslig- og administrativ ansvarlig for bylagsaktiviteten på jentesiden også i 
2023. Med seg har han Thomas Magnussen + trenere fra klubbene. 

 

SpareBank 1 Østfold og Akershus Akademiet (10-13 år) 
 
Det har vært et fint år for Sparebank 1 Østfold Akershus Akademiet, med 10 økter gjennomført i en 
bolk på våren, og en bolk på høsten. Begge periodene ble gjennomført på stadion, ved unntak av et 
par økter som ble gjennomført på Merkur grunnet at Stadion var vinterstengt. Akademiet ble ledet 
av G14 trener, Magnus Kjellberg Johansen. Det var en veldig god påmelding på både vår- og 
høstakademiet, og dyktige trenere som har sørget for at produktet sportslig sett har holdt et høyt 
nivå! 
 

Fotballcuper 
 
Det ble i august gjennomført 5er cup med rett i underkant av 100 påmeldte lag. Smart Energi sto 
som arrangør og Magnus Kjellberg Johansen var ansvarlig for opplegg og gjennomføring. En fin cup 
hvor mange i klubben bidro på dugnad. Takk til Trosvik og Kråkerøy for utlån av mål. 
 

FFKs fotballskole (Sommer 7-13 år) 

 
Vår tradisjonsrike fotballskole ble i år igjen gjennomført på en flott måte. Over 200 påmeldte barn 
og en stor aktivitet gjennom hele uken. Vi brukte mange av de samme trenerne i fotballskolen som 
vi bruker i akademiet vårt.  
 
Magnus Kjellberg Johansen var ansvarlig for gjennomføring, og med hjelp fra dyktige trenere ble 
dette en meget vellykket gjennomføring. Fantastiske bidrag fra frivillige i FFK som hjalp til med bl.a 
matservering og rydding. En spesiell stor takk til Cathrine Kosedag som gjorde en strålende jobb inn 
mot fotballskolen! 

 
SpareBank 1 Fotballskole (Høst 7-13 år) 
 
Fotballskolen ble gjennomført på en god måte med ca 80 aktive deltagere. Mye av det samme 
sportslige tilbudet som vi tilbyr i fotballskolen på sommeren, er det vi tilbyr i denne fotballskolen 
også. Vi opplever at arrangementet ble gjennomført på en god sportslig og sosial måte.  
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Gatelaget 

Støtteapparat: 
Trener:   Lars Petter Hansen 
Rustjenesten:  Nina M. Christiansen 
Keepertrener:  Hans Arne Pedersen 
Kontor adm:  Clas Petter Tofte/Ole Martin Feet 
Økonomi:  Per Erik Jakobsen 

Spillerstall: 
Rene             Kenneth                              
Robert           Anders                   
Annette         Raymond          Kristine 
Christoffer     Roar                 MortenOrigo) 
Mark             Remi                 Magne(Origo) 
Abdi              Kasper              Martin 
Alf J.             Nicklas              Ken 
Josef            Carina              Pål 
Arvid            Ole M.               Stefan 
Micheal         Anders             Roger(Recovery) 
Magne           Ronald 

Oppkjøring: 
Treningene startet 3. januar, med 5 treninger i uka.   

Treninger: 
Vi har løpetrening, individuell ferdighetstrening, pasningsøvelser, spill osv.. 
Treningsøkten varer i ca 1t. 
 
Treningene har i all hovedsak foregått på Fredrikstad Stadion. Noen på Merkur (når det var mye 
snø) 
 
Tirsdager har vi hatt sirkeltrening på Friskis & Svettis. 
 
Vi har ett snitt på 6,1 spiller som deltar på hver trening på FFK Gatelag. 

Transport: 
Spillerne møter direkte på Fr.stad Stadion. 

Kamper: 
Vi spiller i serien for gatelag. Det er 6 lag i 2 grupper, samt sluttspill etter endt serie. 

NM: 
Ble avholdt i Stabæk. Ett flott arrangement, hvor vi overnattet. Vi endte til slutt på 11. plass av 29 
lag.  

Mat/Diverse 
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. 
 
Endelig tilbake i kantina igjen, til stor jubel fra spillerne! 
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Vi har vært heldige å få baguetter x 2 av Fasvo. Dette er helt strålende. Spillerne har vært veldig 
glade for dette. 

Møter: 
Vi har møter hver fredag med Rustjenesten. 
Der snakker vi om alle spillerne.  
 
Ett til to personlig møter med hver enkelt spiller. 

Arbeid: 
Vi har fått 2 spillere ut i arbeid, en som materialforvalter i ungdomsavdelingen. 
Vi har ett par som jobber litt forskjellige steder. 
En spiller som går på skole og jobber litt innimellom. 
Vi har 4 spillere med fast stilling.  
4-5 stk har hjulpet til med forskjellige oppgaver på Fredrikstad stadion under kamper. De hjelper til 
å fylle opp kiosker osv. 
 
Mat/Diverse: 
Får alt av tøy av klubben. 
Dette er helt strålende.  
 
Sosialt: 
Nasjonal Turnering Stabæk, med 1 overnatting. 
Bading, minigolf og spist hos Martin. Spillere med familie. 

Annet: 
Det har vært ett tøft år for oss i år også, hvor mange av spillerne har gått på smeller. Med det mener 
jeg tilbakefall med tanke på rus. Men i løpet av året har vi fått alle på rett kjøl igjen etter ett meget 
godt samarbeid med rustjenesten og spesialisthelsetjenesten. Det har vært turer til avrusning i 
Moss og mangfoldige timer på telefon. Ett par spillere har også endt opp i fengsel.  
 

Nye spillere/kriminalomsorgen: 
Vi har hatt ett samarbeid med behandlingshjemmet Origo. De har kommet til stadion og spilt/trent 
med oss. 3 spillere derfra startet fast hos oss. To av de var med på kamper også. 
Vi har også hatt flere som har sonet samfunnsstraffen sin hos oss.  
Dette fungerte også veldig bra. 
 

Støtteapperat: 
Clas Petter Tofte/Ole Martin Feet har hatt administrativt ansvar. 
 

Målsetting: 
Øke livskvaliteten til spillerne. Gi de en bedre hverdag! 
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FFK Old Boys 
 
Styret har i 2022 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 

  

Etter drøye to år med pandemi har vi endelig vært tilbake med vanlig drift for Old Boys-avdelingen. 

Vi har hatt seks medlemsmøter, etter vanlig regi, og Julebord. Vi har hatt flere interessante 
foredragsholdere, bl.a. trener Bjørn Johansen, Kurte Andreassen, Espen Engebretsen og Geir 
Kristoffersen. 

Det har blitt avholdt åtte styremøter, hvor vi forbereder og planlegger innkjøp o.l. i forbindelse med 
medlemsmøtene. 

Årsregnskapet er som vanlig ført på eksemplarisk vis og viser et lite overskudd på kr. 14079-. 

Egenkapitalen pr. 31.12.22 er kr. 125548,-. 

Old Boys avdelingen har et stabilt antall betalende medlemmer, men gjennomsnittsalderen 
begynner å bli høy, og seks medlemmer har avgått med døden i 2022. 

Vi har et godt samarbeid med klubbens administrasjon, og et spesielt godt forhold til Øistein R. på 
FSE Event.                                           

Takk til alle tillitsvalgte og andre medlemmer for positiv innstilling og tålmodighet.  

 
 

FFK Old Boys Aktive 
 
FFK old boys’ yngre avdeling har gjennomført en brukbar sesong som endte midt på treet i serien, 
og med ny pokal i den årlige turneringen i Danmark.  
Ellers ble sesongen preget av at vår manager, nestor og muntrasjonsråd, Øivind «Cambus» 
Johansen, var innlagt på sykehus deler av sesongen. Til slutt orket han dessverre ikke mer, og det 
var en vond og tøff periode for alle. Våre tanker er med hele familien Johansen, og vi prøver å ta 
vare på hans kone, Ingebjørg, så godt vi kan. Vi tenker på deg hver gang vi går inn Stadion-portene, 
Øivind! 
 
I vinter- og vårsesongen var det brukbart treningsfremmøte, men etter ferien var vi nok en gang 
plaget av skader og forfall, noe som gjorde at vi endte på en 4. plass. 
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Serien i 2022 bestod i utgangspunktet av 8 lag, hvor 7 av de fullførte, etter at SFK måtte trekke laget 
halvveis. 
 
I årets sesong har vi benyttet totalt 16 spillere, som har stilt opp i sol og regn, til tross for at vi ble 
sårbare utover høsten. Av disse har 8 mann spilt 10 kamper eller mer. 7 mann har tegnet seg på 
scoringslisten, og toppscorer i 2023 ble nykommer Heine Aardalen med 16 scoringer. 
 
Etter noen sesonger med ufrivillig covid-pause, er det et mål å arrangere den 5. utgaven av FFK Old 
Boys cup på Stadion i 2023. Vi håper at Old boys «eldre» har lyst og anledning til å bidra til 
gjennomføringen også i år.  
 
Sesongen ble nok en gang avsluttet i oktober med en internasjonal turnering i Aalborg, Danmark – 
hvor vi hentet hjem pokalen for 9. gang!  Planen er å runde 10 i løpet av 2023.  
 
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. 
Joakim Heier for god hjelp med overganger og treningstider. 
Jan Erik Hansen for bidrag med utstyr. 
Stian Eriksrud/Fredrikstad Kommune for god hjelp, hyggelig kommunikasjon og serviceinnstilling. 
En stor takk også til våre sponsorer som bl.a. sørget for at vi kom oss t/r Danmark - og ikke minst til 
hele 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. ☺ 
 
Sportslig hilsen 
 
Styringsgruppa FFK Old boys aktive 
Henrik Næsje, Hans Christian Torp, Lasse Roger Svendsen & Jon Petter Andersen 
 

Frivillighet/Sikkerhet 2022 

Sesongen 2022 startet positivt med et godt tilsig av frivillige når det gjaldt kampgjennomføring.  
Antall frivillige har holdt seg jevnt gjennom sesongen, men det har til tider vært vanskelig å få nok 
folk til oppgavene knyttet til den daglige driften og evt. tilleggsarrangement, som FanZone og 
lignende. De frivillige har bidratt med kioskvakter, kampverter, vasking av områder disponert av 
FFK, ledelse under kamper, billettsalg, bevertning, og mye mer. 

Alle de frivillige som har hjulpet oss gjennom en tøff sesong sportslig sett fortjener en stor takk.  

Når det gjelder NFFs kåring av OBOS-ligaens beste arrangør kom FFK totalt sett på en 7. plass. I 2021 
kom vi på en 2. plass på samme kåring. Her har vi et stort forbedringspotensial.  

FFK har også i 2022 jobbet videre med samarbeid med NAV om integrering av innvandrerungdom, 
og samarbeidet med kriminalomsorgen vedr. samfunnstjeneste. Dette oppleves som givende og 
positivt, noe vi kommer til å bygge videre på også inn i 2023. I 2022 startet vi også opp et samarbeid 
med Halden fengsel, i forbindelse med Gatelaget, for å hjelpe de som soner lenger straffer å komme 
inn i et bedre miljø på utsiden av murene. Dette håper vi også kan gi et tilsig av frivillighet gjennom 
arbeidstrening. 

Opprettelsen av Sikkerhetsrådet i 2020 var det en god intensjon bak, og samarbeidet fungerte bra i 
2020 og 2021, men i 2022 dukket det opp flere utfordringer som resulterte i at funksjonen til 
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Sikkerhetsrådet ble oppløst etter en omfattende prosess januar 2023. I utgangspunktet vil ikke 
dette endre mye av hvordan vi håndterer sikkerhet på våre arrangementer. Vi vil fremdeles ha 
behov for frivillige vakter/verter, og må være tydelige på at vi ikke kan nedprioritere de frivillige i 
klubben, men vi ser også verdien av å investere i profesjonelle vakter for å øke sikkerheten. Totalt 
sett vil klubben få mer kontroll over arrangementene våre og unngå at det skapes grupperinger 
blant de frivillige hos oss. Samarbeidet mellom arrangementssjef, sikkerhetssjef og politiet vil 
vedvare. 

Politiet har vært til stede om tjenesten har tillatt det, og inne som betalte deltagere på flere kamper 
i 2022, grunnet økt risiko ved kampene mot blant annet Brann, Start, Stabæk og Mjøndalen. Ellers 
har vi klart alle arrangement alene. Dette vurdert i samarbeid med Politiet. Røde Kors har vært til 
stede under samtlige kamper. Fredrikstad Brannvesen er til stede på de fleste kamper. Det er den 
ordinære styrken som er til stede så lenge tjenesten deres tillater det. Beredskapsplanen for 
Fredrikstad stadion ble revidert før sesongstart i nært samarbeid med Politi og Brannvesen. 

I løpet av 2022-sesongen valgte Clas P. Tofte å slutte som Arrangements- og samfunnsansvarlig i 
FFK, og vi takker han for innsatsen han har lagt ned i klubben alle de årene han har vært her. Det er 
mye av hans arbeid vi kan bygge videre på, og jeg er trygg på at vi får et godt miljø blant de frivillige 
også i 2023-sesongen. 

«Sammen er vi sterke». 
Ole Martin Feet, 
Arrangements- og administrasjonssjef 
Fredrikstad Fotballklubb 

 
FFK - Historiekomiteen. 

Leder: Petter Ringen Johannessen. 
Medlemmer: Frithjof Gjermundsen, Jørn Enger, Dag Solheim, Kjell Arne Olsen, Trond Berntsen og 
Tor-Arne Solbakken. Svein Skahjem (trakk seg etter kort tid) 
 
Virksomheten i 2022 
I klubbens arkiv har vi manglet bilder fra FFKs snart 120 år lange virksomhet. Gjennom året har 
komiteen derfor samlet inn en lang rekke bilder for å dekke dette behovet. Mange flotte motiver har 
kommet på plass, og vi har blitt møtt med stor velvilje fra alle fotografene vi har vært i kontakt med. 
Dette arbeidet fortsetter i 2023. Bildene kan blant annet benyttes til å utsmykke stadion ytterligere, 
til artikler og omtaler av FFK.    
 
 
Registrering og forvaltning av klubbens historiske gjenstander 
Det er gjennomført tilsyn og kontroll av klubbens historiske gjenstander, og registeret er ajourført 
med noen mangler. Blant annet har vi ikke kontroll over et av diplomene som har blitt borte fra sin 
plass på veggen.    
  
Pokaler 
Historiekomiteen har ansvar for at pokalene i pokalskapene blir pusset og ivaretatt. Dette har blitt 
utført to ganger i 2022, og vi takker i den sammenheng onsdagsgjengen for velvillig bistand og godt 
samarbeid.  
 
Presentasjon av årets FFK 
I samarbeid med administrasjonen og fotograf Arne Glomdal, har vi fått til en årlig presentasjon av 
alle klubbens lag. Dette skal være klart til seriestart hvert år, og bildene henges opp på synlige steder 
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på stadion. Presentasjonen vil fornyes og henges opp før seriestart hvert år. 
 
I tillegg har komiteens leder bidratt med VIP-opplegg og korte foredrag på kampdagene.  
 
For historiekomiteen 
 
Petter Ringen Johannessen 
Leder 
 

 
Sak 3. Regnskap for 2022   
RESULTATREGNSKAP 2022   
Driftsinntekter 2022 2021 

Annen driftsinntekt 39 397 788  32 189 550 

Sum driftsinntekter 39 397 788 32 189 550 

      

Driftskostnader     

Varekostnad 4 743 720 3 789 225 

Lønnskostnad 25 171 984 21 702 359 

Avskrivning 695 269 153 381 

Annen driftskostnad 8 668 674 6 316 847 

Sum driftskostnader 39 279 647 31 961 812 

      

Driftsresultat 118 141 227 738 

      

Finansinntekter og finanskostnader     

Annen finansinntekt 81 419 31 000 

Annen finanskostnad 3 571 1 782 

Netto finansposter 77 848 29 218 

      

Ordinært resultat før skattekostnad 195 989 256 956 

      

Årsresultat 195 989 256 956 

      

Overføringer og disponeringer     

Overføringer annen egenkapital 195 989 256 956 
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Sak 3. Regnskap for 2022 
Balanse pr. 31.12.22   
EIENDELER 2022 2021 

Anleggsmidler     

      

Immaterielle eiendeler     

Fotballspillere 2 939 740 1 653 544 

Sum immaterielle eiendeler 2 939 740 1 653 544 

      

Varige driftsmidler     

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 458 333 0 

Sum varige driftsmidler 458 333 0 

      

Finansielle anleggsmidler     

Investeringer i datterselskap 0 0 

Investeringer i tilknyttet selskap 10 000 10 000 

Andre fordringer 3 191 420  2 715 380 

Sum finansielle anleggsmidler 3 201 420 2 725 380 

      

Sum anleggsmidler 6 599 493 4 378 924 

      

Omløpsmidler     

      

Varer 0 0 

      

Fordringer     

Kundefordringer 974 242 1 024 877 

Andre fordringer 3 068 318 1 692 190 

Sum fordringer 4 042 560 2 717 067 

      

Bankinnskudd, kontanter og lignende 3 420 745 3 197 221 

      

Sum omløpsmidler 7 463 305 5 914 288 

      

Sum eiendeler 14 062 798 10 293 212 
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Sak 3. Regnskap for 2022 

EGENKAPITAL OG GJELD     

Egenkapital 2022 2021 

Opptjent egenkapital     

Annen egenkapital 2 911 637 2 715 648 

Sum opptjent egenkapital 2 911 637 2 715 648 

      

Sum egenkapital 2 911 637 2 715 648 

      

Gjeld     

      

Annen langsiktig gjeld     

Øvrig langsiktig gjeld 1 984 453 161 920 

Sum annen langsiktig gjeld 1 984 453 161 920 

      

Kortsiktig gjeld     

Leverandørgjeld 809 560 751 774 

Skyldige offentlige avgifter 2 191 468 2 451 586 

Annen kortsiktig gjeld 6 165 680 4 212 284 

Sum kortsiktig gjeld 9 166 708 7 415 644 

      

Sum gjeld 11 151 161 7 577 564 

      

Sum egenkapital og gjeld 14 062 798 10 293 212 
 
Styrets innstilling: 
Forslag til regnskap for 2022 vedtas. 
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Sak 4. Behandling av innkomne forslag 
 
Forslag 1: Vurdering av familiemedlemsskap og ungdomsmedlemsskap f.o.m 2024 
Forslagsstiller: Plankehaugen v/Enrique Arnesen 
 
Forslagsstillers begrunnelse/argumentasjon:  
Det er etterspurt blant Plankehaugens medlemmer at klubben innfører familiemedlemsskap og 
ungdomsmedlemsskap, i tråd med hva Plankehaugen selv har. Dette er ytterligere aktualisert 
gjennom prisøkningene i samfunnet det siste året, da medlemskontingenten kan være en for stor 
økonomisk utgift å bære for disse gruppene uten slike rabatterte medlemskategorier. 
 
Styrets merknader og innstilling: 
Styret/administrasjonen har tidligere sett nærmere på nye medlemskategorier i samråd med 
klubbens leverandør av digitalt medlemssystem. Det er en kjensgjerning at flere medlemskategorier 
kompliserer systemet og programmering/håndtering av dette, og det knyttes usikkerhet til om det vil 
være regningssvarende. 
 
Styret ønsker å gjøre en ny og mer helhetlig vurdering av forholdet inn mot det ekstraordinære 
årsmøtet i november 2023, hvor medlemskontingenten for 2024 formelt skal behandles og vedtas. 
En innstilling fra styret legges da fram til behandling. 
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Sak 5. Budsjett for 2023 

DRIFTSINNTEKTER Budsjett 2023 

ANNEN DRIFTSINNTEKT 44 975 000 

SUM DRIFTSINNTEKTER 44 975 000 

  

DRIFTSKOSTNADER  

VAREKOSTNAD 4 460 000 

LØNNSKOSTNAD  30 934 450 

AVSKRIVNING 1 100 000 

ANNEN DRIFTSKOSTNAD 8 467 250 

SUM DRIFTSKOSTNADER 44 961 700 

  

DRIFTSRESULTAT 13 300 

  

FINANSINNTEKTER/KOSTNADER  

ANNEN FINANSINNTEKT 66 000 

ANNEN FINANSKOSTNAD 1 000 

NETTO FINANSPOSTER 65 000 

  

ÅRSRESULTAT 78 300 

  

 
Styrets innstilling: 
Forslag til budsjett for 2023 vedtas som det foreligger. 
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Sak 6.  Organisasjonsplan for Fredrikstad Fotballklubb 
 
Sist endret: 10.03.21 

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

årsmøtevedtak blir fulgt.  

PUNKT 6 HISTORIEKOMITÉEN 
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6.1 Historie- komitéen består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer som velges av 
ekstraordinært årsmøte for 2 år av gangen. 

6.2 Historie- komitéen skal ivareta FFK` s premie- og gavesamling og til enhver tid ajourføre  
              denne.  
6.3.      Synliggjøre FFK sin historie gjennom blant annet å utsmykke Fredrikstad stadion  
             med klubbens premie – og gavesamling.   
 
PUNKT 7  ØVRIGE UTVALG. 
7.         Årsmøtet gir styret fullmakt til å opprette utvalg- utover de faste utvalgene, hvis dette  
            ansees hensiktsmessig for klubbens drift. 

PUNKT 8  VALG 
8.1        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 9   REGLEMENT. 

9.1  Klubbens reglement vedtas av klubbstyret. 
 

Styrets innstilling: 
Organisasjonsplan for Fredrikstad Fotballklubb vedtas.  

 

Sak 7. Valg av revisor 
Valg av revisor. 
Styret innstiller Re-visjon AS som revisor for 2023. 
 
Styrets innstilling: 
Styrets innstilling vedtas som den foreligger. 
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