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Virksomhetens art 
Virksomheten er en fotballklubb som er lokalisert i bydelen Vågsbygd i Kristiansand kommune. Klubben er 
tilsluttet Allianse idrettslaget IK Våg og NFF. 
 
 
Aktiviteter 
Våg Fotballklubb har i 2018 hatt en aktivitet som er tilfredsstillende. Det har dog vært utfordringer knyttet til 
daglig leders lengre sykdom, og etter hvert bortgang. Noe som har ført til ekstra stor arbeidsbelastning på 
øvrige ansatte, og at det i perioder har ført til lengre responstid på interne og eksterne henvendelser overfor 
administrasjonen.  
De sportslige aktivitetene på lagsnivå har blitt gjennomført som planlagt, men klubbaktiviteter som 
turneringer har blitt skadelidende. Dette gjelder både i sommer- og vinterhalvåret. 
Antall registrerte medlemmer var 1012 – en nedgang på 173. Tallet for 2018 baserer seg på 115 aktive 
jenter, 675 aktive gutter, 2 støttemedlemmer og 220 trenere/ledere. Nedgangen, både for gutter og jenter, 
skyldes et litt uvanlig høyt antall spillere som sluttet i løpet av sesongen, samt en forventet markert nedgang 
i antallet nye rekrutter på yngste nivå de siste 2 årene. Klubben har en forventning om at dette ikke er en 
trend, og at utviklingen vil snu fremover i takt med en styrevedtatt økt bemanning i antall sportslige roller, 
samt det faktum at administrasjonen i 2019 kommer tilbake til en mer normal bemanning og 
arbeidssituasjon.  
I 2018-sesongen kom klubbens A-lag herrer på 3. plass i 4. divisjon blant totalt 14 lag. Det var spennende til 
siste serierunde med tanke på hvem som rykket opp til 3. divisjon, og med i den kampen deltok vårt 
herrelag. Damelaget ble nr. 1 i 4. divisjon Agder, og kapret med det et fortjent kretsmesterskap. Klubben 
prøver fortsatt å basere seg på hovedsakelig å utvikle egne spillere. Antall påmeldte lag i kretsserien var 65 i 
2018. Nedgangen i antall lag sammenliknet med 2017 skyldes i stor grad endringer i spillformater i 
barnefotballen, samt den allerede omtalte nedgangen i antall spillere. Det vil si at det var marginale 
endringer i antall spillere i klubben, mens I tillegg har klubben gitt et kamptilbud til alle førsteklassinger 
(spillere født 2012) i Vågsbygd. Eller Minifotball, som klubben kaller det.  
 
 
Organisasjon 
Styret har bestått av følgende: Leder Trond Henry Blattmann, nestleder Eileen Jacobsen, medlem Anders 
Flagstad, medlem Kenneth Hansen og medlem Kine Mellemberg. 1. varamedlem er Eirik Offergaard og 2. 
varamedlem Marit Vatn Jensen. 
 
Administrasjonen har bestått av: Daglig leder Thorbjørn Knutsen (sykemeldt store deler av året, før han døde 
28.11.18), sportslig leder Tore André Dahlum og økonomi- og administrativ medarbeider Venke Kimestad. I 
tillegg jobbet Are Sætervadet i en avlastnings-/medarbeiderstilling fra 1. april – 30. juni 2018 med 
administrasjon/salg/marked. 
 
 
Møter 
Fotballstyret har i perioden 2018 hatt 6 ordinære styremøter, i tillegg til 2 ekstraordinære styremøter i 
forbindelse med daglig leders sykdom og bortgang.  Det har vært behandlet 45 hovedsaker, og noen flere 
underpunkter under punktet «Eventuelt».  
 
 
Styrets arbeid 
Styret har i 2018 behandlet en rekke saker av betydning for Våg FKs videre utvikling, både organisatorisk og 
sportslig. Styreleder har vært i tett dialog med administrasjonen, noe som har dannet grunnlaget for en 
akseptabel håndtering av klubbhverdagen til tross for en utfordrende periode. Styret har fortsatt arbeidet 
med Kvalitetsklubb. En prosess som ledes av kvalitetsklubbansvarlig Are Sætevadet. Kretsens 
prosessveileder er Sondre Kåfjord. 



     
 
Økonomi 
I 2018 har klubben et underskudd på kr 215 732,-, og egenkapitalen ved årets utløp er kr 2 175 907.-.  
Styret hadde lagt opp til et budsjett som skulle gi et årsresultat på kr. -302 435,-. Klubben har etablert en 
økonomisk grunnmur, som gir rom for videre utvikling. Allianseidrettslagtet IK Våg er nå gjeldfrie. Dette fører 
til mindre utfordringer knyttet til usikre utgifter for Våg FK.  
 
 
Økonomisk utvikling de siste 10 år 
 

Årstall Inntekter    Resultat       Egenkapital  
Egenk. % i 
forhold til 

inntekt. 

2009 kr 3 893 949 kr -414 646 kr -380 336 -9,9 % 

2010 kr 4 018 323 kr 407 651 kr 27 315 0,68 % 

2011 Kr 3 799 652 Kr 99 471 kr 126 786 3,33 % 

2012 Kr 3 336 008 Kr 17 367 Kr 144 153 4,32 % 

2013 Kr 3 912 461 Kr 393 200 Kr 537 353 13,73 % 

2014 Kr 4 296 004 Kr 630 797 Kr 1 168 152 27,19 % 

2015 Kr 4 637 706 Kr 633 378 Kr 1 801 530  38,84 % 

2016 Kr 5 083 665 Kr 471 206 Kr 2 139 358 42,08 % 

2017 Kr 5 569 903 Kr 118 851  Kr 2 391 640 42,93 % 

2018 Kr 5 878 532 Kr -215 733 Kr 2 175 907 37,01 % 

 
 
Dugnad, lotteri og salgskampanjer 
Det ble i 2018 gjennomført flere lagsdugnader og vi har hatt 3 lotterier i forbindelse Umbro Cup, Vipps Cup 
og på Høstbasaren. Alle lag har også mulighet til å gjennomføre egne salgskampanjer - og dugnader med 
inntekt for eget lag. Det har vært en markant økning av lagenes inntekter, og dermed muligheter for økt 
reiseaktivitet i løpet av 2018. 
 
 
Frivillige 
Det må nevnes at uten klubbens frivillige trenere, lagleder, foreldrekontakter, tillitsvalgte, 
arrangementskomite osv. er det ikke noen klubb å drive. Uten denne innsatsen og timene disse legger ned, 
så kan ingenting av det ovenfor nevnte i rapporten gjennomføres. Takk til alle for at dere gjør klubben 
levende! 
 
 
Sportsplan 
Klubbens sportsplan (i ny revidert utgave 23.01.18) har overfor trenere/lagledere vært aktivt informert om i 
2018. Denne type informasjon/oppfordring har vært gitt på trenermøter og ellers alle informasjonsmøter. Til 
tross for dette, oppleves det at mange ikke tar instruks eller oppfordring på alvor, og derfor lar være å lese 
sportsplanen. Fokuset på å få klubbens medlemmer til å bruke sportsplanen som det styringsverktøyet det 
skal være, vil fortsette inn i 2019. 
Fair Play er et av de viktige kapitlene i sportsplanen. I 2018 har klubben satt ytterligere søkelys på dette 
temaet. Først og fremst ved at Fair Play-utvalget med Fair Play-ambassadør er kommet på plass, men også 
ved at utvalget steppet opp arbeidet med «kampvertordningen» i barnefotballen. I tillegg ble det testet ut 
en ordning med «grønt kort» under Høstbasarens Fair Play Cup i oktober. Mer om dette finner du på 
klubbens nettsider. 



 
 
Dommere 
Våg FK hadde i 2018 3 aktive dommere, og 1 veileder. Dommerkontakt og dommeransvarlig har vært Frank 
Nilssen. 
 
 
Ledere og trenere 
I 2018 var det 220 personer registrert på de ulike lagledelser i løpet av sesongen. Dette viser fortsatt et 
relativt stabilt engasjement blant klubbens trenere/ledere. 
 
Klubben er avhengig av at flest mulig frivillige stiller opp rundt ethvert lag for å dekke de oppgaver et lag står 
ovenfor, enten det er trener, oppmann, nettansvarlig eller foreldrekontakt. Det er en utfordring for klubben 
å motivere folk til å bidra, og klubben er meget takknemlig for de som tar på seg oppgaver og sørger for at 
lagene er dekket med frivillige. 
 
 
Den sportslige situasjonen 
Til tross for en generelt tilfredsstillende sportslig situasjon og utvikling i klubben, har ikke utfordringene 
knyttet til daglig leders sykdom og bortgang unnlatt også å påvirke det sportslige. 
Veksten vi har opplevd i antall tilkomne spillere de foregående årene, har de siste to år gått i en 
nedadgående kurve. Det betyr at antallet spillere som har kommet til fra de yngste årsklassene over en 
toårsperiode nå har gått ned med ca. 120 tilkomne spillere. I tillegg er antallet spillere som slutter økt 
markert i 2018. Vi mener dette skyldes en forbigående situasjon, som vil snu i takt med en normalisering av 
arbeidssituasjonen i administrasjonen, samt en styrking av knuteroller som jentekoordinator, 
ungdomskoordinator og barnekoordinator ut mot alle klubbens årskull. 
For øvrig vil styret oppfordre klubbens medlemmer til å gå inn på www.vagfk.no for å oppdatere seg på 
presentasjon av komiteer/utvalg og roller som man finner under menyvalget «Klubben».  
For øvrig preges lagstrukturene av god oppslutning på ledersiden, samt godt besatte differensierte 
treningsgrupper som danner grunnlag for kamp-lag som deltar i kretsseriene. 
En stor takk til alle trenere og ledere som frivillig bidrar til at den generelle lagshverdagen i Våg FK fungerer 
godt.  
 
 
Minifotball 
Også i 2018 var rektorene på alle Vågsbygd-skolene positive til å la informasjonsskriv overfor bydelens nye 1. 
klassinger (6-åringer) bli publisert gjennom skolene.  
Som vanlig kom lavkosttiltaket minifotball» i gang i slutten av august. Minifotball er et pre-tiltak for å gi barn 
og voksne en forsmak på noe av det en fotballhverdag i Våg FK innebærer, hvis de velger å bli med som fullt 
innmeldte medlemmer i klubben fra det påfølgende året av. (1/1-2019) 
Utvalgte lørdager mellom kl. 10-12 møttes barn og voksne til uhøytidelig fotballaktivitet på Karuss. Klubbens 
frivillighet holdt kiosken åpen de fleste samlingene, og tilsiget av spillere økte utover høsten. Alle spillerne 
ble registrert med navn og mobil til foreldre, samt at de mottok hver sin egendesignede drakt til bruk under 
seansene. Alle gruppene ble i oktober invitert som gjester under Høstbasarens «Fair Play Cup», før alle 
foreldre/foresatte av spillere ble innkalt til obligatorisk foreldremøte/informasjonsmøte på klubbhuset den 
13. november. Tema: Veien videre inn i 2019, og hva det innebærer å være med i fotball i Våg FK.  
   
 
Barnefotball 
På grunn av omlegging av spillformater i barnefotballen, og det faktum at klubben, i samarbeid med lederne 
på 2011-kullet, bestemte å stå utenfor seriedeltakelse i 7-års kullet, så ble antallet barnelag deltakende i 
seriespill redusert fra 53 til 34. Det vil si at totalantallet spillere som lag både i og utenfor kretsspill utgjorde, 

http://www.vagfk.no/


stort sett var det samme antallet spillere som året før utgjorde langt flere lag. Voksentilstedeværelsen på 
ledernivå er tilfredsstillende, men det må en kompetanseheving til i tiden som kommer for å gjøre 
foreldrene enda bedre rustet og egnet til rollen som klubbtrener/-lagleder. Dette er arbeidet er allerede 
godt i gang under ledelse av klubbens barnekoordinator. 
  
Ungdomsfotball 
Antallet spillere som utgjorde trenings- og kampgrupper i 2018, var stort sett opp mot det samme antallet 
spillere ved oppstart som året før. Antallet kamp-lag i seriespill gikk ned fra 17 til 15, men dette er 
variasjoner som vil komme fra sesong til sesong. Altså ingen negativ tendens. 
Flere av ungdomslagene var med «hele veien inn» med tanke på kretsmesterskap, men det var igjen jentene 
som gikk i bresjen for KM-fangsten. J16 (stor sett 14- og 15-åringer) ble kretsmestere, på samme måte som 
de gjorde sesongen før. I tillegg stor honnør til vårt G13 lag som også kapret det edleste metallet i KM-
konkurransen. Gratulerer, begge grupper! 
 
 
Seniorfotball 
På grunn av en begrenset spillerstall for damelaget inn mot 2018-sesongen, besluttet klubben sammen med 
lagledelsen å spille 4. divisjonsfotball. Der avvikles seriekampene i 7’er format, noe som krever en mindre 
spillerstall. Hensikten var å jobbe inn en større spillerstall i løpet av sesongen, samt gi et tilfredsstillende 
kamptilbud både til etablerte seniorspillere, samt up-and-coming ungjenter. Gjennom en KM-tittel og økning 
i spillergruppen som resultat, må det sies at sesongmålet ble nådd. Utsiktene for damelag i 3.divisjon inn 
mot 2019-sesongen ser lys ut. 
Herrelaget har de siste årene stadig forbedret seg, både på kontinuitet rundt spiller- og ledersituasjonen, i 
tillegg til resultatmessig. Laget kjempet om seriemesterskapet med MK og Lyngdal hele veien inn, men måtte 
til slutt ta til takke med 3. plassen. Uansett, en meget solid og fin prestasjon av Peer Danefeld og hans menn. 
Utviklingen med tidligere Våg-spillere som returnerer til klubben, i kombinasjon med egenutviklede 
unggutter som kommer til, gjør at utsiktene fremover ser lyse ut med tanke på gode prestasjoner i 4. divisjon 
– og forhåpentligvis 3. divisjon ganske snart 
Senior B spilte i 6. divisjon, og består av gamle Våg-gutter som vil ha et tilbud om fotball. Laget er på sitt 
beste prestasjonsnivå i nærheten av 5. divisjonsstandard, men trenger å prestere en stabil hel sesong for å ta 
steget opp i 5. divisjon. Uansett, honnør til guttene som endte på 3. plass i avdeling 2.   
 
 
Cup og arrangement 
Lumber Elite Cup skulle vært gjennomført i Sørlandshallen helgen 19.-20. januar. 
Det er normalt klubbens administrasjon som har ansvaret for gjennomføringen av denne turneringen. 
På grunn av sykdomssituasjonen til daglig leder, måtte klubben dessverre stå over arrangementet i 2018. Det 
er planer om å arrangere cup på dette tidspunktet i fremtiden. 
 
Umbro Cup for 7-12 årslag i Sørlandshallen i februar ble deltakermessig en stor suksess. Dette til tross for en 
nedgang fra 190 deltakende lag året før. 160 deltakende lag fra både øst, midt og vest i Agder deltok. Det 
betyr at ca. 1200 barnefotballspillere nok en gang sørget for en fotballfest i Sørlandshallen helga før skolenes 
vinterferie startet. Dømmingen organiseres som dugnadsarbeid for egne junior- og guttespillere. Det er 
klubbens cupkomite som har ansvaret for gjennomføringen av denne cupen. 
 
Lumber Cup for 13-14 årslag i månedsskiftet mars/april var også i 2018 en populær turnering. For mange 
deltakende lag er dette en ypperlig anledning til å få spilt flere kamper like før seriestart i de respektive 
ungdomsklasser. Ca. 35 lag deltok, en liten, men merkbar, nedgang fra året før. Dette tror vi er forbigående, 
og planen videre er å trappe opp satsingen på denne cupen, og kanskje få tilreisende overnattingslag med i 
fremtiden. Det foregår også diskusjoner med naboklubber om å samarbeide om et større cupprosjekt i årene 
som kommer. Alle kampene foregikk på Vågsbygds tre 11’er baner. Det er klubbens cupkomite som har 
ansvaret for gjennomføringen av turneringen. 



 
VIPPS Cup opplevde en ytterligere nedgang i antallet deltakerlag i 2018. Som følge av en sterkt voksende 
konkurranse av barneturneringer som arrangeres i vår region på samme dato og helgene før og etter, må vi i 
årene som kommer knekke koden for et attraktivt arrangement – kanskje i samarbeid med andre klubber. 
Rundt 60 deltakende lag er altfor lite for en slik turnering, og det blir viktig å ta opp konkurransen med alle 
andre cuptilbydere på dette tidspunktet i tiden som kommer. Cupkomiteen er ansvarlig for gjennomføringen 
av denne turneringen. 
 
Tine Fotballskole ble søkt om og arrangert i 2018. På grunn av bemanningssituasjonen i administrasjonen ble 
arrangementet litt mindre enn planlagt. Uansett, en økning på 10-15 deltakere fra fjoråret er 
tilfredsstillende. 110 deltakere i 2017 ble til 122 i 2018. 
Fotballskolen ble avholdt i perioden 25.-27. juni på Karuss kunstgress og gress. Det er klubbens 
administrasjon som har hovedansvaret for å gjennomføre fotballskolen. 
 
Høstbasaren ble arrangert på Karuss idrettsanlegg og inne i Karusshallen lørdag 20. oktober.  
Arrangementet ble nok en verdig og morsom sesongavslutning for alle klubbens lag. Fair Play Cup for alle 
spillere i alderen 6-15 år. Dømming og dugnad for alle fra 16-19 år. Medaljeutdeling til alle spillere i aldre 6-
12 år. Kåring og utdeling av statuetter til årets spiller på hvert lag i alderen 13-19 år (senior deles ut ved egne 
arrangementer). Det er klubbens cupkomite som har ansvaret for gjennomføringen av Høstbasaren. 
 
 
Fortsatt drift 
Årsberetning og årsregnskap er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift.  
 
 
Arbeidsmiljø/ytre miljø 
Styret anser arbeidsmiljøet i fotballklubben innenfor normene av det akseptable. Dog anses 
arbeidsbelastningen for de ansatte som i overkant stor. 2018 var et eksepsjonelt år med tanke på daglig 
leders sykdomssituasjon, og derfor ble også arbeidsbelastningen ytterlige tilspisset for resten av 
administrasjonen. På tampen av året ble det gjort grep, og det er håp og tro om at situasjonen vil bedre seg i 
løpet av 2019. Kvalitetsklubbprosessen klubben er inne i, understreker bare hvor viktig det er at roller, 
komiteer og utvalg må bekles med kompetanse, slik at både ansvar og makt i større grad faller på 
organisasjonen fremover.  
 
Det er to mannlige og en kvinnelig ansatte i klubben, og de har ikke vært utsatt for ulykker eller skader i 
forbindelse med utførelsen av arbeidet. Styret består av leder, nestleder og 3 medlemmer og 2 
varamedlemmer.  
 
 
Likestilling 
Det er ikke foretatt noen tiltak for å fremme likestilling i virksomheten. Det er heller ikke planlagt iverksatt 
slike tiltak da det ikke er noen forskjellsbehandling av kjønnene i virksomheten. 
 
Ytre miljø 
Klubben driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljøet. 
 
 
Andre forhold 
Styret kjenner ikke til noen forhold av viktighet for å bedømme klubbens stilling og resultat som ikke fremgår 
av regnskapet og balansen med noter. 



Årsregnskapet gir derved et rettvisende bilde av klubbens inntjening, likviditet og finansielle stilling. Det er 
heller ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt forhold som etter styrets syn har betydning for bedømmelse 
av regnskapet.  
  
Med den utviklingen klubben nå er inne i med etablerte sponsoravtaler samt etablering av en mer 
funksjonell hjemmeside, ligger det etter styrets oppfatning forholdene godt til rette for sunn drift og 
utvikling. 
 
 
Generelt 
Våg FK har i 2018 videreført arbeidet med å implementere kvalitetsklubb i klubbhverdagen. Dette arbeidet 
skrider frem, men som med alle andre forhold i klubben, førte den utfordrende sykdomssituasjonen rundt 
daglig leder Thorbjørn Knutsen (som etter hvert også førte til hans bortgang 28.11.18), til at ting tok ekstra 
tid. 
 
Styret vil berømme Knutsen for hans iherdige og nidkjære arbeidsinnsats for å løfte opp og frem Våg FK som 
en veldrevet organisasjon. Klubben skylder både Thorbjørn, og hans nærmeste familie, en stor takk for de 
enorme arbeidsmengdene og innsatsen han la ned for Våg FK i perioden 2011-2018.  
 
Klubben jobber nå videre med å få på plass medlems- og økonomissystem som skal understøtte sportslig 
drift på en god måte, og mye av dette baserer seg på den jobben Knutsen gjorde. 
 
Klubben har også i 2018 drevet fotballfritidsordningen Telenor Xtra. Deltakerantallet fra år til år ligger fast på 
mellom 20-30 deltakere. Ordningen drives ukentlig tirsdager, onsdager og torsdager. Planen er å utvide 
antallet deltakere i årene som kommer, samtidig som flere ukedager tas i bruk. 
 
Klubbens administrasjon og styre har gjennom 2018 vært sammensveiset og jobbet tett på, og på den måten 
klart seg gjennom en utfordrende periode. Med dette som utgangspunkt, vil vi arbeide for å bygge videre på 
den samlende tanken, og bidra til et enda mer pulserende liv i og rundt klubbhuset. Våg FK er den største 
sosiale arenaen for utvikling av barn og unge i bydelen, og det å skape enda sterkere tilhørighet til både 
klubb og klubbhus, vil være viktig inn i 2019. 
 
Styret vil takke administrasjonen, trenere, ledere, foreldre og øvrige tillitsvalgte for et godt samarbeid i 2018. 
 
  
Sted: Vågsbygd, Kristiansand   Dato: 12.03.2019 
 
 
 
             
Trond Henry Blattmann                  Eileen Jacobsen  
Styreleder                           Nestleder  
 
 
            
Anders Flagstad                             Kine Mellemberg 
Styremedlem           Styremedlem             
 
           ___________ 
Kenneth Hansen    Torkel Sanner  
Styremedlem        Daglig leder            

 



Sponsorer i 2018 

UTSTYRSLEVERANDØRER: 
  

          

 

  

 
 

HOVEDSPONSORER: 

 
 
 

SPONSORER/STØTTESPILLERE: 

 
 

 
Våg FK takker alle sponsorer for å ha vært med oss i 2017. Våre sponsorer er de som danner mye av grunnlaget 
for at klubben kan tilby aktiviteter for våre barn, unge og voksne i Vågsbygd. 

  

   

   
 


