
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrets beretning for 2015 
 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

INNHOLDSFORTEGNELSE 

 

1 STYRETS SAMMENSETNING ................................................................................................. 3 

2 GENERELT ......................................................................................................................... 3 
2.1 MEDLEMSFORHOLD .................................................................................................................4 
2.2 REPRESENTASJON ..................................................................................................................4 

3 KVALITETSKLUBB ................................................................................................................ 4 

4 KLUBBHUSET OG ANLEGGET PÅ STRUPE .............................................................................. 4 

5 ARRANGEMENT .................................................................................................................. 5 

6 DUGNADSARBEID ............................................................................................................... 5 

7 ØKONOMI ........................................................................................................................... 6 

8 SPORTSLIGE FORHOLD ....................................................................................................... 6 
8.1 SENIOR HERRER ......................................................................................................................6 
8.2 UNGDOMSAVDELINGEN ............................................................................................................7 

9 OPPSUMMERING ................................................................................................................ 8 

 



 3 

1 STYRETS SAMMENSETNING 

Leder:  Bjørn Brevig 
Nestleder:  Karin Oraug               
     
Styremedlemmer: Per Gunnar Halvorsen  
  Vidar Berg  
  Petter Hermstad 
  Jan-Erik Markgren 
  Vibeke Strand 
  Sverre Løken 
                                                 
Vararepresentanter: Siri Norderhaug 
  Alf Lars Solberg 

2 GENERELT 

Det har vært avholdt 13 styremøter i løpet av året, og styrets medlemmer har også 

deltatt på andre møter og representert klubben i forskjellige sammenhenger.  

Det har vært færre styremøter enn i foregående år, noe som er en følge av en styrket 

administrasjon. Dette har vært et ønske gjennom flere år, og vi har nå en 

administrasjon som består av daglig leder Joacim Heier og Haris Juklo som 

spillerutvikler/trenerkoordinator/sportslig leder og ansvarlig for Fotballfritidsordningen 

(FFO) fra august. Anders Viken har gjennom året hatt en deltidsstilling som sportslig 

leder og markedsansvarlig, men han har etter eget ønske valgt å avslutte 

engasjementet som har vært vanskelig å kombinere med arbeidet som daglig leder 

og eier i Spenst. Styret takker for innsatsen! 

Per Gunnar Halvorsen har som vanlig nærmest daglig arbeidet med å følge opp 

klubbens økonomi. Styret kan med stor tilfredshet konstatere at det arbeidet som 

utføres i administrasjonen og det store engasjementet som vises, har gitt klubben det 

organisatoriske, sportslige og økonomiske løftet som vi håpet på i forrige års 

beretning. 

Etter styrets utvidelse etter siste årsmøte, ble det foretatt en fordeling av 

arbeidsområder: 

Arbeidsutvalg: Bjørn Brevig, Per Gunnar Halvorsen, Jan-Erik Markgren 

Sportsutvalg: Bjørn Brevig, Petter Hermstad, Anders Viken 

Barnehage, FFO: Karin Oraug 

Jentefotball: Vibeke Strand 

Ungdomsfotball: Vidar Berg og Sverre Løken 

 

Orientering om drift, FFO, marked, sport, økonomi, kvalitetsklubb og jentefotball har 

vært faste saker på styremøtene. 
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2.1 Medlemsforhold 

Klubben har ved årsskiftet 667 medlemmer, en økning på ca 40, hvorav 483 aktive 

spillere.  

Den nedgangen i antall jentespillere som vi hadde i forrige sesong, har heldigvis 

snudd. 

2.2 Representasjon 

Jan Wiig   Styrerepresentant i Halden Idrettsråd 

   Styrerepresentant i Divisjonsforeningen  

Per Gunnar Halvorsen Klubbrepresentant i Divisjonsforeningen 

   Medlem av valgkomiteen i Divisjonsforeningen 

Bjørn Brevig   Delegat til årsmøtet i Halden idrettsråd 

   Delegat Divisjonsforeningen 

Steinar Sannerød   Medlem, kontrollkomiteen i Østfold Fotballkrets  

Ragnar Sande   Medlem, ØFKs anleggskomite 

 

I tillegg har medlemmer av styret og andre klubbmedlemmer representert klubben i 

ulike fora. 

3 KVALITETSKLUBB 

Klubben fikk på en samling i regi av kretsen i mars godkjenning som Kvalitetsklubb. 

Gjennom visjonen ”Med bredden mot toppen” har vi satt oss høye mål, men de 

forventningene som vi hadde, har hittil vist seg å bli innfridd. Arbeidet som ble gjort i 

forkant av utnevnelsen har resultert i en klubbhåndbok og en sportsplan som er en 

klar styrking av klubben. Styret har oppfølging av kvalitetsklubbarbeidet som et fast 

punkt på hvert styremøte, slik at vi kan forsikre oss om at nødvendig revisjon blir 

foretatt, planlagt møtevirksomhet gjennomføres osv. Både klubbhåndbok og 

sportsplan ligger på hjemmesidene, slik at alle kan gjøre seg kjent med innholdet. 

Kvalitetsklubb nivå 2 er under utvikling, og siden vi mener klubben allerede 

tilfredsstiller flere av kravene, vil styret vurdere å gå for godkjenning også på dette 

nivået. 

4 KLUBBHUSET OG ANLEGGET PÅ STRUPE 

Det er stor virksomhet ute på banene og inne i klubbhuset fra tidlig morgen til sen 

kveld. Belastning på banene er stor, og banemannskapene gjør på frivillig basis en 

uvurderlig jobb med måking, etterfylling, reparasjoner osv. Slitasje og produksjonsfeil 

har gjort at den store banen trenger reparasjon umiddelbart, og vi kan dessverre 

fastslå at den ikke vil holde til 2019 da vi igjen kan få statlig støtte til utskifting. Det 
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jobbes derfor på flere hold for å finansiere et bytte av gressteppet allerede i 2016, 

men foreløpig er det ingen løsning i sikte. 

Barnehagen, Fotballfritidsordningen og Pipe Eksperten Fotballakademi bruker på 

dagtid det meste av klubbhuset, og det er stadig reparasjoner og oppgraderinger på 

gang. Eldres og den faste dugnadsgjengen gjør en uvurderlig jobb og har blant annet 

sørget for maling, legging av gulv, finansiering av varmepumpe, innkjøp av ATV med 

mer. Det er nesten umulig å se for seg hvordan vi skulle løst alle oppgavene på 

anlegget på Strupe uten deres medvirkning, og styret er både imponert og 

takknemlig! 

Med utvidede åpningstider på FFO var det behov for større arealer, og 

kontorplassene til administrasjonen er nå samlet i det gamle styrerommet.  

Også lagene er hyppige brukere av klubblokalene, og det er flere ganger hver uke 

spillermøter, felles kveldsmat og forskjellige sosiale tiltak.  

Med alle de aktivitetene og virksomhetene som nå har base i klubbhuset, ser styret et 

klart behov for økte arealer.  

5 ARRANGEMENT 

De store, faste arrangementene i ungdomsavdelingen er fortsatt Remmen Cup og  

Fredriksten Cup. Det er gode rutiner for planlegging og gjennomføring av cupene, og 

vi setter stor pris på de ildsjelene som år etter år deltar i dette arbeidet. 

Tine Fotballskole er også et populært og årvisst arrangement med gjennomføring i 

den første skoleferieuka. Nytt av året er Jonny Helgesens Fotballskole i høstferien. 

Allerede første gang var det 70 deltagere, og her regner vi med økende interesse når 

tilbudet blir mer kjent. 

Jentedagen i august var også et nytt tiltak som var meget vellykket og viktig for å øke 

jenteandelen i klubben. 

Som vanlig er det mange i virksomhet rundt A-lagets kamper på stadion, og 

tilbakemeldingene fra gjestende lag og dommere er meget positive. Sammenliknet 

med de fleste av våre avdelingsmotstandere ligger vi godt an. 

6 DUGNADSARBEID 

Det foregår et omfattende dugnadsarbeid i klubben i forbindelse med baner, 

klubbhus cuper, fotballskoler, lotterier og andre arrangementer, og for mange lag er 

både trener- og lederoppgaver basert på dugnad. Uten denne innsatsen og velviljen 

ville det ikke være mulig å drive klubben, og vi merker en mye mer positiv innstilling 

enn for bare få år tilbake. 
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Spillerne i ungdomsavdelingen selger lodd i klubblotteriet og julekalendere, og de 

eldre deltar blant annet som instruktører, dommere i turneringer osv. 

En del eksterne dugnadsaktiviteter gir lagene og klubben etterlengtede inntekter. Alle 

kroner teller, men vi vil spesielt nevne at Eldres tar både interne jobber som øker 

verdien av anlegget og eksterne jobber som gir rene inntekter. Ofte føres disse 

direkte tilbake til klubben. Vi har allerede nevnt den omfattende innsatsen de legger 

ned i anlegget på Strupe, og Eldres er også helt sentrale i oppussingen av 

garderobeanlegget på stadion som startet rett før årsskiftet.  

Det er utarbeidet et regelverk for lagenes og medlemmenes dugnadsplikt, fordeling 

av inntekter mellom klubb og lag med mer. Regelverket er innarbeidet i 

klubbhåndboka. 

7 ØKONOMI 

Styret er svært godt fornøyd med årets økonomiske resultat, som viser et overskudd 

på 294 167, som er godt over budsjettet som viste et overskudd på 160 938.  

Regnskapsmessig har klubben fortsatt en negativ egenkapital på kr 1 994 589. I 

klubbens balanseregnskap fremkommer klubbens klubbhus med en bokført verdi på 

kr 2 541 000. Styret vurderer imidlertid at det ikke er noen endring i takstene på 

klubbhuset, som viser en teknisk verdi på kr. 14 487 500, og en markedsverdi kr. 

7 300 000. Klubben besitter med andre ord betydelige verdier som ikke fremkommer 

på aktivasiden i klubbens regnskap. 

Klubbens langsiktige gjeld var ved årsskiftet kr. 5 549 400. 

Regnskapsfører har vært Regnskapstjenester – Finn Olsen. 

Revisjon er utført av BDO A/S. 

8 SPORTSLIGE FORHOLD 

Styret har vedtatt tre hovedmålsetninger for 2018: 
 
 -  Kvik Halden sitt a-lag spiller i OBOS-ligaen. 
 -  Kvik Halden G16 spiller i interkrets. 
 -  Nytt kunstgress på Strupe 11’er. 
                  

I forbindelse med vedtaket poengterte styret at målene KUN skal påvirke vår barne- 

og ungdomsdel på en positiv måte i tråd med klubbens visjon: Med bredden mot 

toppen. 

8.1 Senior herrer 

Spenningen var stor foran sesongen med ny trener og flere nye spillere. Med tanke 

på de begrensningene økonomien setter, har trenere, sportslig utvalg, administrasjon 

m.fl. gjort en meget god jobb med å finne spillere som er villige til å satse og som 
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fungerer godt sammen. Spillerne på A-laget satte seg ikke noe spesifikt mål med 

tanke på tabellplassering, men 53 poeng (høyeste siden 2001) og 3. plass på 

tabellen er vi meget godt fornøyd med. 

Etter en skuffende cupinnsats i 2014, ble 2015 historisk i nyere tid. Etter at FFK og 

Strømsgodset måtte tåle tap på stadion, kom vi for første gang siden 1937 til 4. 

runde. Etter en litt uheldig trekning ble Molde for sterke på bortebane. 

Rekruttlaget i 4. divisjon fikk nok en gang en hektisk høst på nedre halvdel. For at de 

nest beste skal ha en god utviklingsarena, er det meget viktig at vi også neste 

sesong holder plassen.  

Vi har store forventninger til at 2016-sesongen skal føre oss nærmere de sportslige 

målsettingene vi har satt oss. 

Utmerkelser:  

HAs sølvball, som tildeles distriktets beste spiller, tilfalt i sesongen 2015 Mathias 

Engebretsen. Bjørn Berglund fikk HAs scoringstrofe. 

8.2 Ungdomsavdelingen 

Aktiviteten i ungdomsavdelingen har som vanlig vært meget høy. Vi har hatt ca 40 

lag i serier og cuper, og det krever sitt av spillere, trenere, lagledere, foreldre m fl.  

Det er ukentlig mer enn 120 voksne involvert i treninger, kamper og sosiale 

aktiviteter. For å oppretthold en god kvalitet er det viktig at vi fortsatt kan tilby kursing, 

trenersamlinger, en god organisering med årgangskoordinatorer osv. Flere av lagene 

påpeker også i sine årsrapporter at de syns de får god støtte fra administrasjonen. 

Vi har en ambisjon om å øke antall jentespillere, men når vi mangler spillere til de 

eldste aldersgruppene, vil det ta tid før vi kan si oss fornøyd. Vi må klare å legge til 

en ny årgang hvert år.  

Banesituasjonen er som alltid en utfordring når vi skal gjennomføre både treninger og 

kamper, men når lagene er villige til å ta treninger både tidlig og sent og i helgene, 

går det til slutt opp. 

Topp- og breddeproblematikken har som vanlig vært et tema, men med rammene i 

sportsplanen, tror vi det har vært lettere både å argumentere for løsninger og 

akseptere valgene som er gjort.  

Vi har flere lag som hevder seg i toppen av sine avdelinger, men det vanskelig å ta 

det siste steget og vinne kretsmesterskap. Vi har også hatt en delvis ny situasjon i 

forbindelse med forbundets vedtak om forsøk med nasjonale serier for G16, der både 

FFK og Sarpsborg 08 ønsker å knytte til seg de beste spillerne i regionen. 
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Halden-alliansen er fortsatt en arena for samarbeid og utvikling der vi er godt 

representert både på spiller- og trenersiden, og vi har også i år hatt spillere på 

kretslagene. 

Vi viser for øvrig til fyldige årsrapporter fra de enkelte lagene. 

9 OPPSUMMERING 

Avslutningsvis vil styret takke klubbens sponsorer, samarbeidspartnere og 

bidragsytere. Styret vil også benytte anledningen til å takke tillitsvalgte og 

medhjelpere for den store innsatsen som er nedlagt til beste for klubben. Vi ser med 

spenning fram mot de utfordringene et nytt år gir, og vi vil arbeide for at klubben i år 

skal fortsette fremgangen, både sportslig og økonomisk. 

 

Halden, 2. mars 2016. 
 
 

 
 
 

------------------------------------------ 
Bjørn Brevig 

Leder 
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