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Dagsorden årsmøtet 

1. Velkommen 

  

2. Formalia: 

 

            a.    Valg av ordstyrer 

            b.    Godkjenning av Innkalling 

            c.    Godkjenning av Dagsorden 

            d.    Valg av referent 

            e.    Valg av 2 stk til å underskrive årsmøteprotokoll. 

 

3. Årsmelding 

 

4. Regnskap 2019 

 

5. Budsjett 2020 (Detaljer fås ved henvendelse, kortversjon i årsrapport) 

 

6. Mottatte forslag 

 

a. Ny modell for valg/rekruttering av styremedlemmer i Flint Fotbal  

 

7. Valg 

 

a.  Styret 

b. Valgkomité 

 

8. Avslutning 
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Innledning 

2019 har vært et spennende og krevende år. Sportslig sett hadde vi mye å glede oss over i alle 

aldersgrupper. Rent organisatorisk har vi vært gjennom et overgangsår hvor nye krefter har kommet til og 

organisasjonsstrukturen har blitt gått opp på nytt. Dette har vært en krevende, men nødvendig prosess.  

Klubben har hatt et høyt aktivitetsnivå med mange store og små arrangementer gjennom året. Her må 

klubbens frivillige og mange interne krefter berømmes, og vi ønsker å takke hver enkelt for innsatsen som 

legges ned. Frivilligheten er selve hjertet i Flints klubbidentitet.  

Klubbhuset er i daglig bruk, og kiosken har hatt åpent store deler av året. Klubbhuset er et positivt møtested 

for alle, og bygger opp under vårt formål om Flint for alle. Mer enn 250 frivillige, ca. 65 årsverk, legger hvert 

år ned betydelig innsats, med dette bidraget lever vi opp til våre verdier Samhold – Stolthet - Glede.   

Sportslig 2019 

Aktive spillere 

  

Flint fotball er Vestfolds største klubb med 106 lag påmeldt i seriespill i sesongen 2019. Dette er en økning 

på 5 lag.  

Det er ved årets slutt var det registrert 392 aktive i barnefotballen, 298 i ungdom og 158 voksne aktive 

medlemmer. I tillegg kommer lagledere, trenere, dommere og ander roller. Dette er en økning fra 2018, 

både i ungdomsfotballen og senior, og en svak tilbakegang i barnefotballen. Dette skyldes til dels at store 

årskull tok steget over i ungdom, mens rekrutteringen til G6 og J6 har gått noe tregt, spesielt på jentesiden. 

Vi ser imidlertid at medlemstallene også der tar seg opp.  

Flint Fotball har fra 2020 etablert paramentere for måling av rekruttering og retensjon i alle aldersgrupper 

fra barnefotballen og ut ungdomsfotballen. Dette skal måles og evalueres to ganger i året. Målsetningen er å 

øke rekrutteringen og beholde enda flere spillere lengst mulig.  

392

298

158

Fordeling alder

Barnefotballen 6-12 år Ungdom 13-16 år Voksne

72,0 %

28,0 %

Fordeling kjønn

Gutter Jenter
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A-herrer 

Etter en forrykende opprykksthriller i 2018 var Flint A-herrer klar for spill i Norsk Tippingligaen, 3.divisjon 

avd. 3 for sesongen 2019. Vi var uheldige med avdelingen og fikk mange lange reiser til både sørlandet og 

vestlandet, noe som var belastende både økonomisk og for spillerne.  

Også i 2019 klarte Flint å kvalifisere seg til 1. runde i NM. Der ble motstander Eliteserielaget Strømsgodset. 

Nivåforskjellen ble for stor, og det endte med 0-7 tap. Nok en gang ble det en flott ramme rundt kampen og 

med stor publikumsoppslutning.  

I vårsesongen bet Flint godt fra seg, og etablerte seg tidlig i øvre skiktet av tabellen. Spillertroppen holdt seg 

stabil uten for mange skader, men etter sommerferien gikk det litt mer trått. En kombinasjon av spillere som 

forsvant hovedsakelig pga skole, og skader gjorde at man i høstsesongen i større grad måtte la unge spillere i 

klubben få sjansen. Flint endte likevel på en respektabel 5. plass og ble samtidig direkte kvalifisert til 1. runde 

i NM 2020.  

I sepmteber 2019 valgte hovedtrener Morten Rom å takke for seg etter 4 år i klubben. Klubben ønsker å 

rette en stor takk til Rom for sitt fantastiske engasjement for å utvikle Flint, både sportslig og organisatorisk. 

Erik Biseth ble innsatt som midlertid trener ut sesongen. Et utvalg ble satt ned av Sportslig Utvalg og 

fotballstyret for å finne Roms erstatter. Tirsdag 5. november annonserte Flint Fotball at de hadde ansatt 

John Arne Riise som ny hovedtrener for A-laget med tiltredelse 1. januar 2020. Riise får utbetalt en vanlig 

3.divisjons trenerlønn og ønsker å bidra også på andre arenaer i klubben.  

Øvrige seniorlag 

Flint stilte fire seniorlag i lavere divisjoner i 2019. Et i 5. divisjon, et i 7. divisjon og to i 8.divisjon. Rekruttlaget 

i 5. divisjon utpekte seg tidlig som en opprykkfavoritt. Kretsmestertittelen ble avgjort i siste serierunde hvor 

Flint gikk seirende ut. Laget spiller i 4. divisjon fra 2020. Flint 4 i 8.divisjon ble også kretsmestere.  

Old Boys og Old Girls stiller ikke lag i serie. Det har vært jevnt godt oppmøte for begge grupper også i 2019.  

A-damer/jenter 

Flint klarte heller ikke i 2019 å stille seniorlag på damesiden, men kan glede seg over at et damelag ble 

etablert i november 2019. Laget starter i 4. divisjon og ledes av Marte Røkaas og Anders Skarbøvik. Troppen 

består av unge jenter fra årgangene 2003-05 som er motivierte for å sørge for et stabilt damelaget i tiden 

fremover.  

Det gror godt på jentesiden i Flint med mange store årganger og sportslig suksess. Flint fikk også tildelt 

prisen som «Årets Jenteklubb» av NFF Vestfold under Fotballkonferansen 2019. Dette blant annet for å ha 

tilbud til jenter i (nesten) alle aldre, etablering av Old Girls, gode jentedager og fokus på å beholde spillerne 

lenger hvor det sosiale er i fokus, blant annet med egen jentecamp.  

Ungdom 

Sesongen startet med aldersbestemte klasser hvor både G13, G14 og J15 vant vinterserien. J13 tapte sin 

finale. 

Kun et av våre undomslag ble kretsmestere, nemlig J15. De kvalifiserte seg til interkretsserien. Det samme 

gjorde G14. I interkretsserien ble de hhv nummer 7 og nummer 6. Ingen av Flint sine ungdomslag ble 

avdelingsmestere. 
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G19 ble slått ut i runde 1 i NM av Sandefjord Fotball.  

Resultatene var mer oppløftende i Dana-cup, med tre pokalvinnende lag. Flere andre lag tok seg også langt i 

sine sluttspill. En fin tur, både sportslig og sosialt. Flint jenter 2005 ble historiske ved å ta 3. plass i A-sluttspill 

to år på rad. Totalt deltok Flint med X lag og ca XXX spillere. 

• J13 – 2.plass B-sluttspill 

• J14 – 3. plass A-sluttspill 

• G17 – 3. plass A-sluttspill 

I ungdomsfotballen tilbys det keepertrening.  

Barnefotball 

Barnefotballen har hatt en svak nedgang i antall spillere. Dette skyldes primært at det tok tid å etablere 

spesielt jentelag for den yngste årgangen (2013). Vi ser en økning både blant jenter og gutter siste halvår i 

2019, og har tro på at dette tar seg opp ytterligere fremover.  

De yngste årgangen har deltatt i aktivitetsturneringer. Øvrige lag i barnefotballen har deltatt i seriespill og 

cuper. Flint har selv arrangert EMS-cup.  

I Flint er Norway Cup på mange måter markeringen på overgang fra barnefotballen til ungdomsfotballen. I 

2019 deltok totalt XX jenter og gutter. Dette arrangementet er med på å prege det siste året før spillerne går 

over i ungdomsfotballen både sosialt og sportslig.  

Trenere 

I Flint praktiseres vi kontrakter for trenere både i barne- og ungdomsfotballen. Premissene for kontrakt er å 

delta på klubbens aktiviteter og skoleringsopplegg. Trenere som signerer får en utstyrspakke. 

I 2019 har Flint tilbudt skolering i Grasrottrener 1 og 2 internt. Deltagelsen har vært god.  

• Grasrottrener 1 – 47 stk 

• Grasrottrener 2 – 30 stk 

• Grasrottrener 3 – 16 stk 

• Grasrottrener 4 – 21 stk 

Målsetningen for 2020 er å få enda flere trenere gjennom grasrottrener 1-4. 

 

Dommere 

Flint har i 2019 fått på plass en egen dommeransvarlig. Dommeransvarlig passer på at spillere første års 

ungdom får tilbud om dommerkurs, og holder ordne på klubbdommerne. Vi har fått på plass en ordning i 

Laget Mitt/Rubic som gjør at dommeroppdrag legges ut der og man melder seg på. Dommeransvarlig jobber 

også for å få på plass flere kretsdommere i Flint.  

Fokus på breddefotball 

Flint er i første rekke en breddeklubb. Vår satning på A-lag er først og fremst et virkemiddel for å gi spillerne 
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noe å strekke seg etter og en utviklingsarena i egen klubb, slik at vi ikke risikerer å miste mange talenter 

tidlig i ungdomsfotballen.  

Det legges end e innsatsen som legges ned i dette fra trenere, oppmenn og foreldre er uvurderlig og danner 

grunnstammen i vår videre utvikling, noe som styret ønsker å rette oppmerksomheten mot og retter en stor 

takk til alle som deltar og bidrar. 

Se også appendix A for oversikt over alle lag 2019. 

 

Arrangementer 2019 

I 2019  har det vært fokus på å videreføre de etablerte arrangementene fra tidligere år. I tillegg har vi hatt 

fokus på en mer profesjonell avvikling av A-lagskamper i 3. divisjon. Det er strengere krav i Norsk 

Tippingligaen kontra de kretsstyrte divisjonene.   

Følgende faste arrangementer er nå en del av totalpakken Flint Fotball: 

Cup i Vestfoldhallen (tidl. Fix Arena) 

Cuper de to første helgene i februar for ungdomsfotballen. Turneringen arrangeres inn i Vestfoldhallen for 

årgangene G/J13, G14, J15 og J17. Cupene for gutter sponses av Meny. Fra 2020 er cupene for jenter 

sponset av C-You.  

Alle cupene ble fulltegnet med 16 lag, med unntak av J17 (12 lag). Alle kamper avvikles i løpet av en dag per 

årgang/kjønn. Turneringen tiltrakk seg mange lag fra utenfor fylket, og bidro med et hyggelig overskudd.  

Barnehagedagen 

Barnehagedagen er et ledd i la de minste få prøve fotball. Dagen arrangeres sammen med de lokale 

barnehagene og skjer i barnehagenes åpningstider. veien videre for de som ønsker å spille fotball er 4-5 års 

fotballen som trener en gang i uken gjennom hele året. 

Gatelag i samarbeid med Frelsesarmeen 

Samarbeidet med Frelsesarmeen som startet i 2017 ble videreført. Vi huser treningene og turneringene til 

frelsesarmeens gatelag som nå opererer under Flints navn. Flint Army deltok på flere turneringer rundt om i 

landet gjennom året.  
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Telenor Xtra (FFO) 

Telenor Xtra fotballfritidsordning er et tilbud for fotballglade barn etter skoletid. Barna hentes på skolen for 

så å tilbringe tid sammen med spillere på Flints A lag-herrer. Høsten 2019 ble teamet supplert med 

pensjonist Vigdis Næss som frivillig bistår med matservering og samvær med barna. Fotballtrening, lek og 

mulighet for å gjøre lekser er en del av tilbudet for jenter og gutter i fra 1.-4 klasse. Åpningstidene er tirsdag 

og torsdag 13-16.30.  

Flint Micasa Cup 

Vi gjennomførte multinivå-turneringen Flint Micasa Cup for fjerde gang i pinsen 2019. Turneringen er for 

G14-lag, og er utviklet på en måte som gjør at klubber kan delta med lag på ulike nivåer og alle vil få 

matching på sitt nivå. Turneringen er unik i sitt slag.  

Arrangementet gjennomføres på en måte som innebærer stor innsats fra klubbens medlemmer, spesielt 13- 

og 14-åringenes foreldre og foresatte. Disse lagene blir godtgjort for sin dugnadsinnsats og disse inntektene 

bidrar i vesentlig grad til å finansiere deltagelse i andre turneringer.  

Turneringen har fått mye positiv omtale og de samme klubbene kommer tilbake år etter år. I 2019 deltok 56 

lag, blant annet Leeds United og West Ham.  

Eldretrim og generasjonslunsj 

Det er eldretrim hver fredag i salen på Flint ESSO Arena, et tilbud hvor beboere ved Slagen Bo og 

behandlingssenter får tilrettelagt trening utviklet av fysioterapeut knyttet til Flint Fotball. Etter treningen 

samles de til sosialt samvær. Annen hver måned inviteres det til generasjonslunsj, hvor barn fra lokale 

barnehager kommer på besøk og spiser lunsj sammen med de eldre. 
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Flint Xtra 

Flint Xtra er et tilbud for alle spillere i klubben i alderen 9-12 år etter skoletid. Tilbudet er åpent for alle, 

uansett ferdighetsnivå. Tilbudet er til alle, uavhengig av klubb.  

Trener- og laglederforum 

Det ble arrangert 4 trener- og lagleder cafeer gjennom året. Formålet er å skape en arena for lagenes 

støtteapparat til å både kompetanseheving rundt ulike tema, dele erfaringer og lære av hverandre. Både 

interne og eksterne ressurser har bidratt og arrangementene har hatt godt oppmøte. 

TINE Fotballskole 

Fotballskolen blir arrangert første uken i sommerferien. Dette er en god start på ferien for mange barn i 

Flint. I 2019 deltok 356 ban og 56 instruktører. Det ble delt ut mat og drikke til alle under hele uken med en 

god porsjon dugnadshjelp. Det er stort sett spillere fra egen klubb som deltar, men tilbudet er åpent for alle.  

Jentedagen og jentecamp 

Rundt 130 jenter i alderen 6-12 år deltok på jentedagen, hvorav 20-30 stk var helt nye.Målsetningen med 

dagen er å promotere jentefotballen i Flint og rekruttere nye spillere. Rundt 50 jenter fra ungdomsfotballen 

var med som instruktører og sørget for at  det hele ble en suksess. NFF Vestfold gav meget positive 

tilbakemeldinger. 

Samme helg ble årets Jentecamp for ungdomsjentene gjennomført. Mellom 60-70 jenter overnattet på 

klubbhuset og det ble arrangert felles treningsøkter med blant annet Melissa Wiik fra SF Kvinner som 

gjestetrener. Målsetningen er å skape et godt og sammensveiset miljø blant jentene på tvers av årganger. 

Campen ble arrangert for andre år på rad. 

EMS Cup  

Flint EMS Ambassadør og arrangerte også i 2019 en to-dagers cup, hvor dag 2 er aktivitetsturnering for de 

yngste årgangene. Totalt var det i år 397 lag påmeldt. Lørdagen var 153 lag  aksjon, og spilte 306 kamper på 

21 baner. Søndag spilte 245 lag 3er fotball fordelt på 20 baner.  

Fokus på EMS-cup er sunn snacks og mat i kioskene og det å være i aktivitet. Vi fikk også besøk av Youtube-

stjernen Randulle, noe som var veldig populært. Skryt fra Bama om godt arrangert cup og ca. 200 foreldre på 

dugnad, samt dommere fra undomsfotballen.  
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Fair Play arbeid i Flint 

Fair Play handler om respekt og hvordan vi opptrer overfor hverandre. I forbindelse med bevisstgjøring av Fair 

Play har det vært delt ut informasjon til spillere, trener og foreldre. Fair Play er nedfelt i Sportsplanen og 

klubben anser dette som holdningsskapende og viktig bidrag i kampen mot mobbing, både på og av banen.  

I 2019 ble FairPlay Skolen gjennomført for de fire eldste årgangene i barnefotballen. For de yngste er det 

etablert det en egen Fair Play Camp hvor de samme temaene fra Fair Play skolen snakkes om men I denne 

aldersgruppen er det mer fokus på læring gjennom lek. 

Organisasjon 

Flint Fotball har mange dedikerte mennesker som bidrar med sin fritid på mange arenaer. Fra 2019 har vi 

gjort noen endringer i vår organisatoriske struktur.  
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Fotballstyret er fotballgruppens øverste organ. Dette er igjen underlagt Flint Tønsberg AILs hovedstyre. Vi 

har organisert klubben i fire utøvende utvalg – toppfotball (A-lag herrer/rekrutt), bredde, A-lag damer og 

samfunn. Dette er produktene vi leverer til våre medlemmer i form av lag, aktiviteter og konkrete tilbud.  

I tillegg har vi støttefunksjoner. Disse supporterer etter behov. Våre utvalg er AU (administrativt utvalg), 

økonomi, SU (sportlig utvalg), marked, kommunikasjon, kvalitetsklubb og anlegg. I stor grad er 

utvalgslederne representert i fotballstyret.  

Vi ønsker å takke alle som bistår inn mot utvalg og grupper. Det legges ned en formidabel frivillig jobb for 

Flint. Det er et godt arbeid og gode tradisjoner som ivaretas på de beste måter her. Et arbeid som styret 

takker for og som gjør at Flint Fotball nyter god respekt i Vestfold fotballkrets. 

 

Utstyr og anlegg  

Nike som utstyrsleverandør til klubben fungerer veldig fint, vi er stolte av å ha de med på laget. Vi fornøyde 

med Nike og Ditt Klubbhus som våre nye samarbeidsparter på utstyr til klubben.  

Følgende er utført av utbedringer/kartlegging på anlegget i 2019: 

• D-Banen 

o Bygget tribuner og rekkverk 

o Utvidet innbytterbenker 

o Grave og planeringsarbeid på voll, bygget adkomstvei mot syd 

• Teknisk rom/varmesentral: 

o Delvis kartlegging av status og kapasiteter 

o Endelig avklaring på atFlint kun har stedlig kapasitet og infrastruktur til å håndere én bane 

med undervarme på dagens anlegge 

o Utført noen påkrevde utbedringer av rørsystem og lufting 

• A-banen: 

o Startet prosssen med planleggeing av bytte til nytt kunstgress. 
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Sponsorer og Marked 

Våre hovedsponsorer er Meny Tolvsrød, Sparebank1, Micasa, Folksom, Bjarøy Gruppen og Ditt 

klubbhus/Nike. Hovedsponsor for AIL og sponsor av klubbhuset vårt er ESSO. 

Stort sett alle sponsorer gjennom de siste årene har fornyet avtalen for 2020. Markedsutvalget jobber 

kontinuerlig med å innhente nye og pleie eksisterende samarbeidspartnere. Utvalget ledes av Jannicke 

Darell.  

Administrativt 

Januar 2019 gikk Flint over til nytt medlemssystem – Rubic/Laget Mitt. Målsetningene med systembyttet var 

blant annet enklere håndtering av medlems- og treningsavgift, bedre synkronisering mot sentrale registre, 

banestyring, registrering av politiattester og egen mobilapp som lag kan bruke for kommunikasjon med 

spillere og foreldre rundt treninger og kamper.  

Samtidig ble også klubbens nettside oppdatert – se mer under punktet Kommunikasjon og media.  

Flint Fotball har siste halvdel av 2019 operert uten daglig leder. De administrative oppgavene har i 

mellomtiden blitt håndtert av fotballstyret, og har fungert tilfredsstillende. Stilling som daglig leder ble utlyst 

i november 2019, og Nina Tapio og Mona Habbestad tiltrer 01.02.2020.  

Geir Bøe ble på ekstraordinært årsmøte 3. september 2019 valgt som ny styreleder for fotballgruppens 

styre. Vi takker Jannicke Darell for innsatsen som konstituert styreleder fra årsmøtet i mars 2019.  

Kommunikasjon og media 

I januar 2019 presenerte Flint Fotball sin nye nettside – www.flintfotball.no. Det er stort fokus på god 

informasjon, både om lag, kontaktpersoner, resultater og andre nyheter fra klubben. Nettsiden er, sammen 

med sosiale medier et viktig virkemiddel for å nå ut til våre medlemmer og andre interessenter med 

informasjon fra klubben.  

Klubben har et eget kommunikasjonsutvalg som søker å ivarte god informasjonsflyt og en god relasjon med 

media. Kommunikasjonsutvalget kan nås på epost marked@flintfotball.no  

 

Økonomi 

Regnskap 2019 

Resultatet for Flint Tønsberg AIL – fotballgruppen endte for 2019 med et overskudd på kr. 300.042. Sammen 

med et overskudd også i AIL så leverer klubben et solid resultat som vitner om god kontroll på økonomien.  

På inntektssiden ble utfall vesentlig høyere enn budsjettert. Dette skyldes hovedsakelig større omsenting i 

kioskinntekter i forbindelse med turneringer, påmeldingsavgifter cuper og andre inntekter inkludert 843.000 

i tippemidler.  

http://www.flintfotball.no/
mailto:marked@flintfotball.no
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Utgiftene ble også høyere enn budsjettert. Det er primært utgifter knyttet til lønn, arbeidsgiveravgift/ 

feriepenger, ekstra avskrivninger på kr. 843.000 og diverse reisekostnader knyttet til A-laget som fikk lang 

reisevei til de fleste bortekampene. 

 UTF18 BUD19 UTF19 

Sponsorer 903 438 1 355 000 1 361 500 

Treningsavgifter 1 312 426 1 536 500 1 459 096 

Medlemskontingenter 285 500 330 000 337 820 

Kiosk 869 585 860 000 1 091 900 

Salgsdugnad/lodd 742 841 770 000 743 410 

Påmeldingsavgifter 1 042 004 1 200 000 1 583 087 

Mva kompensasjon 355 082 350 000 443 475 

Andre inntekter 1 915 997 1 804 000 2 817 122 

INNTEKTER TOTALT 7 426 873 8 205 500 9 837 410 

Salgsutgifter 1 810 932 1 768 000 1 865 026 

Lønn og godtgjørelser 3 281 975 3 657 443 3 841 307 

Driftsutgifter 1 326 766 1 035 240 1 894 293 

Diverse utgifter 1 151 408 1 711 000 1 906 150 

UTGIFTER TOTALT 7 571 080 8 171 683 9 506 776 

DRIFTSRESULTAT -144 207 33 817 330 634 

Renter og avdrag 27 587 29 000 30 592 

ÅRSRESULTAT -171 794 4 817 300 042 

 

Budsjett 2020 

Det legges opp til en økning i budsjetterte inntekter 2020 i forhold til 2019 på snaut 235.000 når vi ser bort 

fra tippemidlene på 843.000 i 2019. De viktigste økningene ligger på kiosksalg og påmeldingsavgifter cuper. 

 BUD19 UTF19 BUD20 

Sponsorer 1 355 000 1 361 500 1 393 371 

Treningsavgifter 1 536 500 1 459 096 1 448 150 

Medlemskontingenter 330 000 337 820 300 300 

Kiosk 860 000 1 091 900 1 200 000 

Salgsdugnad/lodd 770 000 743 410 755 000 

Påmeldingsavgifter 1 200 000 1 583 087 2 146 064 

Mva kompensasjon 350 000 443 475 430 000 

Andre inntekter 1 804 000 2 817 122 1 556 550 

INNTEKTER TOTALT 8 205 500 9 837 410 9 229 435 

Salgsutgifter 1 768 000 1 865 026 2 140 200 

Lønn og godtgjørelser 3 657 443 3 841 307 4 227 615 

Driftsutgifter 1 035 240 1 894 293 862 500 

Diverse utgifter 1 711 000 1 906 150 1 973 000 

UTGIFTER TOTALT 8 171 683 9 506 776 9 203 315 

DRIFTSRESULTAT 33 817 330 634 26 120 

Renter og avdrag 29 000 30 592 23 000 

ÅRSRESULTAT 4 817 300 042 3 120 
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Det legges opp til en økning i utgiftene på snaut 540.000 i forhold til 2019 når vi ser bort fra de ekstra 

avskrivningene på 843.000 i 2019. Hovedårsakene til økningen er bl.a. økt arbeidsgiveravgift og feriepenger 

siden det er mindre fakturering av honorar og mer ren lønn som utbetales. Det satses mer på trenere inkl 

trenerveileder og kostnader for mat til deltagere på Micasa cup øker siden det er flere lag som deltar i 2020. 

 

Flint Fotball takker alle spillere, trenere, lagledere, frivillige, komitémedlemmer, foreldre, supportere, 

naboer, sponsorer og støttespillere for et fantastisk fotball år i 2019 og håper dere og mange flere blir med 

oss også i 2020.  

 

Signatur 

 

Flint-Esso Arena, 18. mars 2020 

 

 

       

Birger Myhr  Tom Evan Hansen  Espen Røkaas  Kjell Chr. Andersen 

       

Geir Bøe  Tommy Lier  Christian Berg-Henry  Jannicke Darell 

 

Vedlegg 

• Mottatte forslag 

• Innkalling årsmøte  
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Valgkomiteen 

I 2019 har styret bestått av: 

Leder Geir Bøe Valgt på ekstraordinært årsmøte 03.09.2019 

Nestleder Jannicke Darell Konstituert leder til 03.09.2019. Valgt for 2 år i 2019. 

Styremedlem Nina Elisabeth Tapio Valgt for 2 år i 2019 

Styremedlem Mona Habbestad Valgt for 2 år i 2019 

Styremedlem Tommy Lier Valgt for 2 år i 2019 

Styremedlem Tom Evan Hansen Valgt for 2 år i 2019 

Styremedlem Espen Røkaas Ikke på valg (SU leder) 

Styremedlem Christian Berg Henry Valgt for 2 år i 2019 

Styremedlem Birger Myhr Ikke på valg (AU leder) 

Styremedlem Kjell Christian Andersen Valgt for 2 år i 2019 

   

  

 For 2020 er valgkomiteens innstilling følgende: 

Styreleder Geir Bøe Valgt. Ikke på valg. 

Nestleder, leder markedsutvalget Jannicke Darell Valgt. Ikke på valg 

Styremeldem, leder bredde Christian Berg-Henry Valgt. Ikke på valg 

Styremedlem, leder økonomi Kjell Chr. Andersen Valgt. Ikke på valg 

Styremedlem, leder kvalitetsklubb 
og anlegg Tommy Lier Valgt. Ikke på valg 

Styremedlem Tom Evan Hansen Valgt. Ikke på valg 

Styremedlem, leder Adm.utvalg Birger Myhr Utnevnt av styret 

Styremedlem, leder sport Espen Røkaas Utnevnt av styret 

DL, leder dame og kommunikasjon Mona Habbestad Valgt. Gått ut grunnet ansettelse som DL 

DL, leder samfunn Nina Elisabeth Tapio Valgt. Gått ut grunnet ansettelse som DL 
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Appendix 
 

A - TABELLER OG RESULTATER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lag. Nr Lag
Ant.kamper vår 

/ høst

Ant. Seiere 

vår - høst

Antall + 

mål

Tabell 

plass vår

Tabell plass 

høst
Bragder i  sesongen 

1 A- lag Herrer 26 12 1 4 5 A-Herrer: 5.plass 3.divisjon avd 3. Kvalifisert 1.runde NM 2020

2 A- lag Damer  - - - - - Stilte ikke lag 

4 5 div. herrer 18 14 66 2 1 Laget ble kretsmester og rykket opp til  4. divisjon

5 7. div Flint 3 16 10 24 3 3

6 8. div Flint 4 6 / 7 8 35 3 1 Kretsmestere 8.divisjon

7 8.div Flint 5 7 / 7 8 12 3 3

8 Junior 7 / 10 4 / 5 15 2 4 JR: Nådde semifinale i  Obos-cup, tapte 1-2 for Ørn Horten

9 G16.1 (Flint) 11/8 3 /6 5 9 3

10 G16.2 (Flint2) 7/8 6/2 19 1 8 G16.2 vant vårserien i sin avdeling

11 G16.3 (Flint 3) 8 / 8 6/5 16 3 2

12 G16.4 (Flint 4) 7 / - 0 /- -43 8 -

13 G14.1 (Flint 1) 10 / 11 8 /5 39 2 6 G14.1 kvalifiserte seg til  interkrets. G14.1 vant vinterserien

14 G14.2 (Flint 2) 6/ 7 3 / 4 -19 4 5

16 G13.1 (Flint 1) 7 / 10 4 / 4 24 3 4 G13 vant vinterserien

17 G13.2 (Flint 2) 9 / 8 5 / 4 19 4 4

18 G13.3 (Flint 3) 9 / 9 7 / 2 25 2 8

G13.4 (Flint 4) 9/9 8 / 3 37 1 7 G13.4 avdelingsvinner vårserien. 

19 J17.1 10/6 4/5 1 4 1 J17 kvalifiserte seg for interkrets, men sa fra seg plassen. Vant høstserien.

21 J15.1 (Flint) 10/10 7/4 21 1 7 Vant vinterserien. Kretsmester og kvalifisert for interkrets. 

22 J15.2 (Flint 2) 6/7 2/4 3 5 3

23 J15.3 (Flint 3) 7/8 3/4 -15 5 4

J13.1 (Flint) 10 / 8 5 / 3 0 3 2 Nr 2 vinterserien. Finale OBOS, men disket pga feil  bruk av spillere.

24 J13.2 (Flint 2) 6 / 8 3 / 3 -4 3 5
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Interkretsserien 2019 

 

Kretsmestere 

   

 

 

 

 

 

 

Norsk Tippingliagen avd 3 
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Vinterserien 

 

 

Øvrige tabeller 
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