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Innledning 
2020 har vært et utfordrende år som følge av Covid-19. Grunnet nedstengingen kom vårens seriespill aldri i 
gang for noen av våre lag. Høstens seriespill for barn og unge ble gjennomført som normalt, men med 
strenge restriksjoner knyttet til registrering og antall på arenaen. For Flints seniorlag både i Norsk Tipping 
ligaen og kretsdrevne serier ble alle til slutt avlyst. 

Til tross for strenge nasjonale og lokale retningslinjer store deler av året, så har treningstilbudet kun vært 
stengt i kortere perioder. Klubben ønsker å spesielt berømme trenere, lagledere og foreldregrupper som har 
trådd til og etterlevd tidvis strenge koronaretningslinjer. Dette har vært utrolig viktig for å kunne gi utøverne 
et så godt tilbud som mulig situasjonen tatt i betraktning.  

Covid-19 har medført at mange av Flints arrangementer ikke har blitt gjennomført som planlagt. Vi har blitt 
utfordret til å tenke kreativt og finne løsninger. Vi er stolte over å klart å gjennomføre både Tine 
Fotballskole, John Arne Riise fotballskole, flere helgesamlinger og aktivitetsturnering for de minste.  

Klubbhuset har dessverre ikke kunne være det naturlige samlingspunktet som det vanligvis er. Garderobene 
har vært stengt siden 12. mars. Noen tilbud som Telenor Xtra Fotballfritidsordning har likevel gått som 
normalt store deler av året.  

Våre verdier Samhold – Stolthet – Glede har virkelig blitt utfordret i 2020. Vi vil likevel berømme alle 
frivillige, trenere, foreldre og utøvere som har gjort det beste ut av en vanskelig tid.  

Sportslig 2020 
Aktive spillere 

   

Flint fotball er Vestfolds største klubb med i underkant av 1000 aktive spillere.  

Det er ved årets slutt var det registrert 564 aktive medlemmer i barnefotballen, 281 aktive blant ungdom 13-
19 år og 144 seniorspillere. I tillegg kommer lagledere, trenere, dommere og ander roller. Dette er en økning 
fra 2019, både for barne- og ungdomsfotballen, og et frafall hos seniorspillere. Frafall blant de eldste er ikke 
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så unaturlig ettersom ingen lag har hatt mulighet til å trene normalt med kontakt. 3. divisjon menn hadde 
kontakttrening en kort periode fra oktober-desember 2020.  

Flint Fotball opplevde god rekruttering blant 6-åringer til tross for korona-år. Vi fikk ikke gjennomført 
normale rekrutteringsdager som jentedag, barnehagedag og FairPlay-camp, men hadde i stedet kickstart i 
juni med 2-3 treninger før sommerferien, og oppstart igjen i august.  

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.  

Situasjonen ser slik ut per mars 2021: 

 

A-herrer 
Nyansatt hovedtrener John Arne Riise startet 2020-sesongen med entusiasme og glød. Flere tidligere Flint-
spillere fant veien tilbake, og optimismen var stor. Laget rakk å spille tre treningskamper før Covid-19 satt en 
stopper for trening og kamper. A-lag herrer står som ubeseiret i 2020 med to seiere og en uavgjort.  

2020 ble et utfordrende og krevende år for både trenere og spillere. Flint ønsker å berømme hovedtrener for 
måten han aktiviserte spillerne på under nedstenging med treningsopplegg og jevnlig kontakt.  

Seriestarten ble utsatt gang på gang, og tidlig høst ble det klart at sesongen 2020 ville bli terminert i sin 
helhet for Norsk Tippingligaen. Dette etter flere forsøk på å innlemme divisjonen i toppfotballprotokollen, 
utarbeidelse av alternative avdelinger med færre lag mm. Avdelingene og oppsettet fra 2020 vil bli overført 
til 2021. 

I desember 2020 signerte John Arne Riise ny ettårskontrakt som hovedtrener for Flints A-lag.  

Øvrige seniorlag 
Flint var påmeldt med fire seniorlag for menn i de kretsstyrte divisjonene for sesongen 2020. Et i 4. divisjon 

Årsklasse Årskull Gutter Jenter Totalt
%andel som 

spiller
Mål 

spillere
Mål % som 
spiller

Avvik fra 
måltall

2002 224 27 0 27 12% 45 20% -18
2003 224 20 8 28 13% 45 20% -17
2004 224 15 10 25 11% 56 25% -31
2005 224 12 25 37 17% 56 25% -19
2006 224 32 19 51 23% 67 30% -16
2007 242 37 20 57 24% 73 30% -16
2008 233 36 26 62 27% 70 30% -8
2009 209 54 23 77 37% 73 35% 4
2010 210 51 20 71 34% 74 35% -3
2011 265 32 26 58 22% 93 35% -35
2012 221 50 21 71 32% 77 35% -6
2013 227 43 20 63 28% 79 35% -16
2014 219 43 23 66 30% 77 35% -11

Aktive flintspillereMars 2021
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etter opprykk sesongen før, et i 6. divisjon og to i 7.divisjon. Covid-19 satte en stopper for kampsesongen for 
alle disse lagene. Det ble ikke åpnet for trening med kontakt for disse breddelagene etter nedstengingen i 
mars 2020. Dette medfører at lagene har hatt svært liten aktivitet gjennom året. Vi frykter stort frafall i dette 
spillersegmentet.   

Old Boys og Old Girls stiller ikke lag i serie. Treningsgruppene har ikke vært i organisert aktivitet etter mars 
2020.  

A-damer 
For sesongen 2020 var senior damelag igjen en realitet for klubben. Under ledelse av Marte Røkaas og 
Anders Skarbøvik og en tropp på rundt 25 jenter, var de klare for spill i 4. divisjon. Covid-19 satte en effektiv 
stopper for dette.  

Ettersom spillertroppen bestod av jenter født 2003-2005 var alle under 20 år og fikk derfor stilt lag i både 
J17-serien og i J20-serien som kretsen etablerte som en erstatning for 4.divisjon. Laget har holdt humøret og 
aktiviteten oppe gjennom året.  

Ungdom 
Covid-19 nedstengingen i mars gjorde at Vinterserien ikke ble ferdigspilt i 2020-sesongen.  

Ungdomslagene kom først i gang med seriespill i august 2020. Seriespillet ble spilt helt ferdig for alle 
avdelinger og kretsmestere kåret, med unntak av J15-serien. OBOS-Cup ble ikke ferdigspilt og ingen vinnere 
kåret for 2020. 

J13 ble kretsmestere. G14 tapte på målstreken for Eik i en ren seriefinale på Flint Esso Arena.  

Ingen ungdomslag deltok på store turneringer i sommer. I ungdomsfotballen ble det tilbudt keepertrening.  

Barnefotball 
Også i barnefotballen ble det avviklet normalt serieespill høsten 2020.  

For de yngste årgangene så ble det ikke arrangert store aktivitetsturneringer som vanlig. I stedet ble kamper 
fordelt på et større antall klubber og arenaer. Flint Fotball var vertskap for to slike turneringsdager høsten 
2020.  

Rekruttering blant 6-åringene gikk over all forventning til tross for et utfordrende år. Det ble arrangert 
treninger i juni 2020 på Granø-feltet. Ivrige foreldretrenere var allerede rekruttert og med bistand fra A-
damer fikk 6-åringene et flott møte med fotballen. Treningene ble startet opp igjen i august, og det var 
gledelig å kunne innrullere ca 45 gutter og ca 30 jenter høsten 2020.  

Det har vært tilbud om keepertrening for barnefotballen. 

I Flint er Norway Cup på mange måter markeringen på overgang fra barnefotballen til ungdomsfotballen. I 
2020 fikk årets 12-åringer dessverre ikke deltatt ettersom arrangementet i sin helhet ble avlyst.   
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Trenere 

Til tross for utfordringer rundt Covid-19, så har Flint tilbudt skolering i Grasrottrener også i 2020. Nytt i 2020 
var også tilbud til instruktørene på Tine Fotballskole om å ta Grasrottrener 1.  

Gjennomførte kurs i 2020: 

- Grasrot 1 (Tine Fotballskole): 17 stk 
- Grasrot 1 online + praksis: 2 stk 
- Grasrot 3: 8 stk 
- Grasrot4: 7 stk 

Antall praktiserende trenere i Flint Fotball med de ulike trenerkursene per 31.12.2020:  

• Grasrottrener 1 – 61 stk 
• Grasrottrener 2 – 42 stk 
• Grasrottrener 3 – 18 stk 
• Grasrottrener 4 – 23 stk 
• Keeper Grasrot 1: 11 stk 
• Keeper Grasrot 2: 13 stk 

Målsetningen for 2021 er å få enda flere trenere gjennom grasrottrener 1-4. Flere trenere har signalisert 
ønske om å ta UEFA B. Hovedtrener A-lag er i gang med UEFA A. 

Oversikt over klubbkompetanse Flint Fotball 
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Dommere 

I 2020 ble det etablert et dommerutvalget bestående av en representant fra hver av årgangene i 
ungdomsfotballen samt en ekstern dommerveileder. I 2020 etablerte vi retningslinjer og skisserte en 
«gjennomføringsplan for dommerutvikling ved Flint 2020-25». Utvalget har som hovedoppgave å heve 
dommerens status i klubben, gjennomføre oppgaver rundt rekruttering samt opplæring av nye 
klubbdommere for barnefotballen. 

Dommerkurs 2020 

- 3 stk innledende klubbdommerkurs for 2007-årgangen (G/J13) 
- Oppfølgingskurs for de over 14 år som ønsker dømme 9er med offside 
- 6 deltakere på rekruttdommerkurs i regi av NFF 

o Mangel på dømte kamper i 2020-sesongen gav en avkortet rekruttperiode, men 2 av 6 har så 
langt blitt autoriserte kretsdommere 

Flint har ved utgangen av 2020 totalt 8 kretsdommere. 

Flint dommerutvalg ønsker videre å skape en arena for gode relasjoner blant klubb- og kretsdommerne i 
klubben. Internt i klubben ønsker vi å være en synlig og naturlig del av arrangementer i regi av Flint hvor det 
lar seg gjøre. Vi søker også å samarbeide med andre klubber der det er hensiktsmessig. Vestfoldmodellen er 
under utvikling og godt i gang ved samarbeid mellom NFF Vestfold og SF (Sandefjord Fotball). 

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 
noe å strekke seg etter og en utviklingsarena i egen klubb, slik at vi ikke risikerer å miste mange talenter 
tidlig i ungdomsfotballen.  

Den 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 2020. 

Arrangementer 2020 
I 2020  var planen å videreføre de etablerte arrangementene fra tidligere år. I tillegg var det planlagt en ny 
turnering for U12 som skulle vært arrangert helgen etter Micasa-cup, altså juni 2020.  

Covid-19 gjorde at mange av våre aktiviteter ble avlyst, flyttet eller gjennomført med restriksjoner. 

Følgende faste arrangementer er en del av totalpakken Flint Fotball: 

Cup i Vestfoldhallen (tidl. Fix Arena) 

Dette er cuper for ungdomsfotballen. Turneringen arrangeres inne i Vestfoldhallen for årgangene G/J13, G14 
og J15. Cupene for gutter sponses av Meny. Fra 2020 er cupene for jenter sponset av C-You.  
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Cupene for J13 og J15 ble arrangert første helgen i januar. Cupene var fulltegnet med 16 lag i hver cup. Cup 
for G13 skulle etter planen arrangeres 20. mars men ble avlyst grunnet Covid-19.  

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.  

Barnehagedagen ble ikke gjennomført i 2020 grunnet Covid-19. 

Gatelag i samarbeid med Frelsesarmeen 

Samarbeidet med Frelsesarmeen som startet i 2017  er fremdeles en del av klubben. Grunnet Covid-19 ble 
gatelagets «ballbinge» ikke satt opp i 2020, og vesentlig færre treninger avholdt på Flint. Gatelaget kunne 
ikke trene med kontakt.  

 

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. 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.  

I 2020 har Telenor Xtra i perioder vært stengt grunnet strenge retningslinjer i forbindelse med corona-
situasjonen. Vi har likevel opplevd en vekst i antall barn gjennom hele 2020 noe som er spesielt positivt.  

Flint Micasa Cup 

Multinivå-turneringen Flint Micasa Cup skulle etter planen ha gått av stabelen for femte gang i pinsen 2020. 
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.  

Grunnet Covid-19 ble turneringen først flyttet til august 2020. Dessverre gjorde strenge smitteverntiltak at 
cupen ikke lot seg gjennomføre som planlagt og ble avlyst.  
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U12 CUP 

En turnering for gutter og jenter 12 år var planlagt helgen etter Micasa-cup, men grunnet Coronasituasjonen 
ble denne turneringen avlyst.  

Fotballglede for 4-5 åringer 

Lek med ball for barn i alderen 4-5 år har vært et populært tilbud i mange år med trening fredager. Dette 
tilbudet var tidvis stengt i 2020 grunnet restriksjoner. Vi opplevde en enorm oppslutning da treningene 
startet opp igjen høsten 2020 med oppmot 60 barn på enkelte av treningene. Ca 45 barn meldte seg på 
tilbudet, mot normalt 20-25 stk.  

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. 

Grunnet Coronasituasjonen var dette tilbudet i lengre perioder ikke tilgjengelig. Eldretrimmen startet opp 
igjen høsten 2020, men ble stanset igjen tidlig vinter pga økende smittetall.  

 

 

Flint Xtra 

Våren 2020 gikk Flint Fotball i dialog med iTalent om et samarbeid rundt Flint Xtra. iTalent skulle levere det 
sportslige innholdet i ekstratilbudet etter skoletid for barn 3.-7.klasse. Tilbudet er kun åpent for klubbens 
egne medlemmer, og er en ren fotballtrening for jenter og gutter som ønsker ekstra trening i tillegg til egen 
årgang.  

Tilbudet ble lansert august 2020 med trening en gang i uken. Morten Bredesen Føske fra iTalent fikk med seg 
A-lagsspillerne Christian Steen-Hansen og Sander Habbestad Næss på trenersiden. Ved årsskiftet deltok ca 
30 spillere på tilbudet. Fra januar 2021 utvides tilbudet til to ganger ukentlig. 

Flint Xtra helgesamling ble også arrangert i november med hele 60 deltakere fra egen klubb.  
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John Arne Riise og iTalent Fotballskole – høstferien 

I høstferien arrangerte Flint Fotball John Arne Riise fotballskole. Fotballskolen var åpen for barn fra hele 
fylket – totalt deltok 86 barn. Fotballskolen var over 4 dager fra torsdag til søndag.  

I tillegg til et godt sportslig innhold kvalitetsikret av iTalent, John Arne Riise og Michele Rosci (tidligere AS 
Roma), så fikk deltakerne en egen treningsgenser, servering av frukt, foto-session og autograf med John 
Arne.  

Flint Fotball har inngått avtale med John Arne Riise om enerettighetene til John Arne Riise fotballskole i 
Vestfold.  

 

Trenerforum og lagledermøter 

Det ble avholdet et lagledermøte i februar 2020. Der ble alle laglederne presentert for klubbens nye veileder 
for lagledere. Denne veilederen er tilgjengelig på klubbens nettside. Veilederen revideres løpende. 

Det ble arrangert tre trenerforum i løpet av 2020. Et på Teams, et på O’Learys og et på klubbhuset. Antallet 
ble redusert som følge av Coronasituasjonen.  

TINE Fotballskole 

Fotballskolen blir tradisjonelt sett arrangert første uken i sommerferien. I 2020 ble fortballskolen flyttet til 
siste uken før skolestart i august. Grunnet strenge restriksjoner mht til gruppestørrelser og maksimalt 200 
deltakere på anlegget, måtte vi gjøre ting annerledes.  

https://www.flintfotball.no/hjem/om-oss/laglederplan/
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- Mandag-onsdag: 200 barn fra 1.-4.klasse 
- Torsdag-lørdag: 160 barn fra 5.-7.klasse 

Til sammen var 55 instruktører i sving i løpet av disse dagenen.  

Flint Fotball ble tildelt prisen for årets TINE fotballskole i Vestfold i 2020.  

Jentedagen og jentecamp 

Jentedag og jentecamp ble dessverre ikke gjennomført i 2020 grunnet Covid-19 restriksjoner. 

EMS Cup  

Flint er EMS Ambassadør og pleier å arrangere en 2-dages cup i midten av september, hvor dag 2 er 
aktivitetsturnering for de yngste årgangene.  

Flint hadde lenge et håp om å kunne arrangere denne cupen i 2020. Flint gikk tidlig i dialog med Eik om et 
mulig samarbeid rundt cupen ettersom Eiks EMS-cup i juni måtte avlyses. Restriksjoner rundt maks antall 
tillatt på anlegget gjorde at vi innså at gjennomføringen ble vanskelig, og cupen ble avlyst.  

 

 

 

Fair Play arbeid i Flint 
Fair Play handler om respekt og hvordan vi opptrer overfor hverandre. 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 2020 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. FairPlay Camp ble avlyst i 2020.  
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Organisasjon 

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

I 2020 var Flint Fotball organisert på denne måten:

 

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. 
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Utstyr og anlegg  
Nike som utstyrsleverandør til klubben fungerer veldig fint, vi er stolte av å ha de med på laget. Desember 
2020 gikk kontrakten med Nike og Ditt Klubbhus ut. Frem til juni 2020 gikk Flint Fotball en ny runde med 
utstyrsleverandører og forhandlere. Klubben gikk bredt ut, og etter en nøye vurdering falt valget på å 
videreføre samarbeidet med Nike. Ny utstyrsforhandler ble Unisport. Ny avtale trer i kraft 01.01.2021 

Følgende er utført av utbedringer/kartlegging på anlegget i 2020: 

• A-Banen 
o Nytt kunstgressdekke  
o LED lys som banebelysning 
o Store granulattiltak inkl. bl.a. inngjerding, kanter og børstestasjoner  
o Oppgradering av hoppegrop i nordvest med ny duk og ny sand, hoppegrop i nordøst er 

dekket til 
o Oppgradering av grusareal i nord 
o Nytt ballfangernett  
o Ny inngjerding i nordvest 
o Avstengning av adkomster 
o Flintskilt på hele Menysvingen i sydøst 
o Nye tribunestoler ved klubbhus i nord inkl. bølgebryter 
o Utbedret skråning i vest opp til uteplass ved klubbhus 

• D-banen 
o Store granulattiltak inkl. inngjerding, kanter og børstestasjoner samt nye asfalterte 

snødeponier 
o Ny kjøreport for adkomst for traktor, lastebiler, busser o.a 
o Ballvegg mot sandvolleyballbanen 
o Avstengning av adkomster 

• Annet 
o Nye avfallsbeholdere 
o Ny traktor 
o Tribune øst for A-bane er avstengt i påvente av rehabilitering eller annen løsning 
o Ny adkomst fra Flint veien og til nedre nivå ved A-bane i syd, for gående og syklende 

 

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. 

Til tross for et utfordrende år for mange så har vi opplevd lite frafall blant sponsorer og samarbeidspartnere, 
og mange med utgående kontrakter i 2020 har valgt å bli med videre. Dette er vi svært takknemlige for.   
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Markedsutvalget jobber kontinuerlig med å innhente nye og pleie eksisterende samarbeidspartnere. 
Utvalget ledes av Jannicke Darell.  

Administrativt 
Fra 01.02.2020 ansatte Flint Tønsberg AIL Mona Habbestad som daglig leder i 40 % stilling og Nina Tapio i 40 
% stilling. Fra 01.november 2020 gikk Mona over til 100 % stilling.  

Andre lønnede stillinger i klubben er Tor Øyvind Berntsen (banefordeling) – 25 % stilling, Kjell Arne Mørk 
(vaktmester) – 60 % stilling og John Arne Riise (hovedtrener) – 100 % stilling.  

Grunnet coronasituasjonen så har både de fleste faste ansatte og andre ressurser med midlertidige 
kontrakter i perioder av året vært permittert.  

Flint er en stor klubb med mange medlemmer og et tettpakket årshjul. Vi anser det som et viktig ledd i 
profesjonaliseringen av klubben å ha en effektiv administrasjon som kan sørge for daglig drift, god 
kommunikasjon både ut mot våre medlemmer, mot frivillige, krets og sponsorer. I et krevende år med 
mange og hyppige endringer så har en styrket administrasjon vært ekstremt viktig.  

Økonomi 
Regnskap 2020 
Årsresultat 2020 for fotballgruppen endte med et overskudd på kr. 8.248,- mot budsjett på kr 3.120,-.  

Grunnet avlyste arrangementer har klubben kunne søke om kompensasjon (70% dekning). Klubben har hatt 
et bevisst kostnadsfokus og har dessuten vært heldige å fått midler gjennom flere søknadsordninger i løpet 
av året.  

Til tross for et lavere aktivitetsnivå enn normalt fikk vi gjennomført viktige arrangementer som Tine 
Fotballskole, fotballskole i høstferien og oppslutningen rundt ekstratilbudene Flint Xtra og Telenor Xtra har 
også vært gode bidragsytere.  

Klubben har i 2020 hatt mulighet til å gjøre en en god del utbedringer/investeringer på anlegget som nevnt 
under punktet Utstyr og anlegg. 

Hovedtallene sees i nedenstående matrise 

Budsjett 2020 
Budsjettert omsetning for 2021 havner på 12. 675.893. Med totale utgifter på 12.564.128 gir dette et 
budsjettert overskudd på kr. 8.456. Med hovedforeningens budsjett har klubben nå totalt sett en budsjettert 
omsetning på over 14 mill. 

På inntekstssiden er det en kraftig økning i påmeldingsavgifter som reflekterer at det planlegges ytterligere 2 
egne turneringer i forhold til det som ble gjennomført i 2019. Egne turneringer har dermed blitt en meget 
viktig inntektskilde for klubben. 

På utgiftssiden er det økning i lønn og godtgjørelser samt turneringskostnader som samlet står for det meste 
av økningen her. Klubben har styrket sin administrative kapasitet ved ansettelse av daglig ledere. Noe som er 
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helt nødvendig for å kunne drifte en stor klubb som Flint. Det er også blitt en styrking av sportslig 
kompetanse ved deltidsansettelser av spillerutvikler og leder av Flintskolen.  

 UTF19 BUD20 UTF20 BUD21 
Sponsorer 1 361 500 1 393 371 1 378 025 1 459 250 
Treningsavgifter 1 441 246 1 424 150 1 330 200 1 450 000 
Medlemskontingenter 337 820 300 300 316 125 330 000 
Kiosk 1 091 900 1 200 000 212 568 1 400 000 
Salg(varer,lodd) 743 410 755 000 919 486 810 000 
Påmeldingsavgifter 1 583 087 2 146 064 442 750 4 546 670 
Tilskudd 1 627 283 495 000 1 770 991 834 673 
Andre inntekter 1 651 164 1 515 550 1 446 125 1 845 300 
INNTEKTER TOTALT 9 837 410 9 229 435 7 816 270 12 675 893 
Salgsutgifter 1 865 026 2 140 200 1 296 986 1 768 100 
Lønn og godtgjørelser 3 803 724 4 192 615 3 040 900 5 494 458 
Avskrivninger 1 051 496 120 000 521 063 370 000 
Driftsutgifter 2 786 530 2 750 500 2 914 232 4 931 570 
UTGIFTER TOTALT 9 506 776 9 203 315 7 773 181 12 564 128 
DRIFTSRESULTAT 330 634 26 120 43 089 111 765 
Netto finasn 30 592 23 000 34 841 103 309 
ÅRSRESULTAT 300 042 3 120 8 248 8 456 

 

 

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 2021.  
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Signatur 
 

Flint-Esso Arena, 17. mars 2021 

Flint Fotballstyre 

 

       

Birger Myhr  Tom Evan Hansen  Espen Røkaas  Kjell Chr. Andersen 

    
 

 

 

Geir Bøe  Tommy Lier  Christian Berg-Henry  Jannicke Darell 

 

 

Daglig ledere 

_____________________           

Nina E. Tapio   Mona Habbestad 
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Valgkomiteen 
I 2020 har styret bestått av: 

Styreleder Geir Bøe  

Nestleder Jannicke Darell  

Styremedlem Tommy Lier  

Styremedlem Tom Evan Hansen  

Styremedlem Espen Røkaas  

Styremedlem Christian Berg Henry  

Styremedlem Birger Myhr  

Styremedlem Kjell Christian Andersen  

   

  

 

Appendix 
 

A - TABELLER OG RESULTATER 
 

 

Kretsmestere 
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Øvrige tabeller 
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