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Velkommen til årsmøtet for 2020.

Odds Ballklubb har lagt bak seg et meget spesielt og krevende år hvor pandemien har satt sitt 
tydelige preg på det aller meste av klubbens virksomhet. Derfor er det med stor stolthet og 
takknemmelighet styret konstaterer at Odds Ballklubb har kommet seg helskinnet og styrket 
gjennom sitt 126. driftsår.

Som det framgår av årsmøteheftet har det i 2020, til tross for de begrensninger som pande-
mien har medført, vært en god aktivitet i klubben.
Vår nye hovedtrener Jan Frode Nornes og hans team utviklet A-laget videre og ga oss mange 
gode opplevelser og resultater. Klubben hang lenge med helt i toppen av Eliteserien, men 
resultatene i sesongavslutningen ble dessverre sterkt preget av et utbrudd av covid-19 i spill-
ergruppa. Styret ønsker å gi honnør til spillere, trenere, øvrig sportslig og medisinsk apparatet 
som nå i mer enn ett år nå har levd innenfor en meget streng smittevernprotokoll.
I barne- og ungdomsavdelingen har aktiviteten vært høy, selv om det i perioder har vært 
sterke begrensninger i treningshverdagen. I samarbeid med utviklingsavdelingen ble det 
utviklet og distribuert digitale treningsvideoer for å støtte «korona-treningen». I tråd med 
Telemarksmodellen ble disse også delt med andre klubber i fylket, noe vi har fått meget god 
tilbakemelding på.

Etableringen av Odds Ballklubb Kvinner markerte også en milepæl i 2020. Denne klubben skal 
sportslig og økonomisk stå på egne ben, men Odds Ballklubb har vært en aktiv «fødselshjelp-
er». Gjennom en tett og god samarbeidsavtale skal vi også bidra til sportslig suksess slik at vi 
om ikke alt for lenge kan oppleve toppseriespill for kvinner på Skagerak Arena.
Styrets ambisjon om å avholde flere medlemsmøter ble også sterkt påvirket av korona-be-
grensningene. I løpet av sommeren og tidlig høst rakk vi heldigvis å avholde noen medlems-
møter hvor blant annet klubbens treningsprosesser og arbeid med spillerlogistikk ble pre-
sentert. Det var svært gode tilbakemeldinger på disse møtene og styret ser fram til å kunne 
arrangere flere medlemsmøter i en normalsituasjon.

Til tross for et betydelig inntektsbortfall som følge av pandemien fikk Odds Ballklubb et godt 
økonomisk år i 2020. Myndighetens kompensasjonspakker bidro selvfølgelig i stor grad til 
dette, men også interne tiltak i klubben var viktige. Tøffe kostnadstiltak og permitteringer ble 
profesjonelt håndtert av organisasjonen. Inntektene fra spillersalg ble også større enn buds-
jettert. Styret vil også rette en stor takk til samarbeidspartnere og sesongkortinnehavere som 
lojalt støttet klubben selv om sesongen ikke ble normal og mulighetene for å komme på Skag-
erak Arena ble svært begrenset.

Odds Ballklubb har etter styrets oppfatning greid å håndtere pandemien og alle tilhørende 
tiltak på en svært god måte. Styret ønsker å gi en stor honnør til hele organisasjonen for dette 
arbeidet. 

Styret ser med spenning og forventning fram mot sesongen 2021. Vi må nok regne med at 
også denne sesongen, i alle fall første del av den, vil bli preget av Corona-tiltak. Derfor er det 
godt å vite at Odd-familien sammen med sine nære samarbeidspartnere også evner å levere 
gode resultater og opplevelser i slike krevende tider.

For styret i Odds Ballklubb
Trond D. Haukvik
Styreleder



ODDS BALLKLUBB 
I TALL - 2020

Fra 1894 til 2020 har Odd 

spilt 2514 obligatoriske 

A-lagskamper. Den største 

seieren er på 13-0 og det 

største tapet er på 0-12. 

Flest mål i en kamp er 15. 

Odd slo Skiens Grane 

11-4 i 1932.

Det blir drukket ca. 

2000-2500 kg eller mellom 

12 000 og 15 000 porsjoner 

med Smartfish restitusjons-

drikk pr. år.

Det blir brukt 8 km 

med teip av A-laget 

i løpet av et år.

Det blir fylt 7000 flasker 

med vann til trening – og 

da er etterfylling ikke 

medregnet.

I løpet av en sesong går 

det over 200 timer til 

klargjøring av tøy og utstyr

 før og etter kamp.

Odd er et mesterlag! 12 

ganger har Odd vunnet NM. 

Det gir mange Norges-

mestere! I tillegg finner 

vi blant spillerne både en 

olympisk mester i turn og 

en stasjonsmester 

på Rjukan!

Odd har en spiller som med 

klar margin slår alle andre 

Odd-spillere i antall klubber han 

har spilt for. Michele De Piedi 

spilte for Odd på lån fra Shef-

field W i 2002. Han har totalt 

spilt for 21 klubber i 9 

forskjellige land.
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INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSMØTE I ODDS BALLKLUBB
Dagsorden,  2021

Åpning

1. Godkjenning av stemmeberettigede.
2. Valg av dirigent(er).
3. Valg av protokollfører(e).
4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen.
5. Godkjenning av innkalling.
6. Godkjenning av sakslisten.
7. Godkjenning av forretningsorden.
8. Behandling av idrettslagets årsmelding.
9. Behandling av idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets  
 beretning og revisors beretning for 2020.
10. Behandling av forslag og saker.
10.1 Hjalmarlosjen: Treningsleirer og treningskamper i autoritære regimer
10.2 Hjalmarlosjen: Sponsoravtaler som fremmer autoritære regimer
10.3 Endring av lover.
10.4 Overføring av historiekomiteen.
11. Fastsetting av medlemskontingent og treningsavgift for 2022. 
12. Vedtak av idrettslagets budsjett for 2021.
13. Behandling av idrettslagets organisasjonsplan.
14. Gjennomføring av valg.
14.1 Styre med leder, nestleder, fem styremedlemmer og ett varamedlem.
14.2 Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem.
14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 
 representasjonsrett.
14.4 Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
14.5 Øvrige komiteer i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.
15. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.

Avslutning.
Medlemsmøte.
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ÅRSMØTE I ODDS BALLKLUBB
Forretningsorden, 2021

Forslag til forretningsorden

1. Møterett på årsmøtet er regulert i loven § 5 (5) og § 14 (4).
2. Forslag og forslagsrett på årsmøtet er regulert i loven § 5 (4) og § 14 (2).
3. Stemmerett på årsmøtet er regulert i loven § 5 (1), jf. § 6 (2).
4. Stemmegiving på årsmøtet er regulert i loven § 17 (1)-(4), jf. § 24 (2), § 25 (1). 

5. Ledelse av årsmøtet er regulert i loven § 15.
6. Det føres protokoll over årsmøtets forhandlinger av en av årsmøtet valgt protokollfører.  
 Protokollen skal godkjennes av to av årsmøtet valgte årsmøtedeltakere. 
7. Protokollen er tilgjengelig for klubbens medlemmer og skal forelegges neste års   
 årsmøte.

8. Forslag og vedtak føres inn i protokollen med antall avgitte stemmer for og imot.
9. Eventuelle forslag og endringsforslag som fremmes under årsmøtet, må leveres 
 dirigenten skriftlig. Forslaget skal være signert av forslagsstiller.
10. Dersom man er uenig i dirigentens måte å lede møtet eller voteringen på, kan det bes  
 om ordet gjennom å tilkjennegi «til forretningsordenen».

 Ved behov kan dirigenten fra sak til sak innføre en eller flere av følgende begrensninger  
 i ordskiftet:
11. Ingen representant skal gis rett til ordet mer enn to ganger i samme sak.
12. Med unntak av hovedinnlegg fra de forslagsstillere som har forslag på sakslisten,  
 settes taletiden til:
- Tre minutter første gang.
- To minutter andre gang.
 Dirigenten kan foreslå endring av taletiden og sette strek for inntegnede talere.
13. Det åpnes ikke for replikkveksling.
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Historiekomité

Funksjon Navn År igjen Periode

Medlem Frode Bakken 2 år Ikke på valg

Medlem Eivind Blikstad 2 år Ikke på valg

Medlem Bjørn W. Hogstad 2 år Ikke på valg

Medlem Per Eirik Hekkelstrand 2 år Ikke på valg

STYRET

Funksjon Navn År igjen Periode

Leder Trond D. Haukvik 1 år Ikke på valg

Nestleder Marit Kittilsen 1 år Kontinuasjon

Styremedlem Casper Holmberg 1 år Ikke på valg

Styremedlem Knut Helge Hagen 1 år Ikke på valg

Styremedlem Gro H. Johannessen 1 år Kontinuasjon

Styremedlem Øystein Slemdal 1 år Kontinuasjon

VALGTE TIL TILLITSVERV I 2020

På bakgrunn av at ordinært valg ble utsatt på årsmøtet i 2020 og at gjenstående tidsperi-
ode til neste ordinære årsmøte med valg som følge av korona-situasjonen var relativt kort, 
ble det foretatt kontinuasjonsvalg for kandidater som var på valg ved årsmøtet i 2020. 
Et kontinuasjonsvalg innebar at valgperioden til kandidaten ble forlenget ut gjeldende 
valgperiode.

Styremedlemmene Terje Riis-Johansen og Lene S. Olsson hadde trådt ut av styret grunnet 
valgbarhetsreglene.

Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
Hovedstyret ble gitt fullmakt til å foreta valg av representanter til ting og møter i 
organisasjonsledd idrettslaget hadde representasjonsrett i.

Kontrollkomité

Funksjon Navn År igjen Periode

Medlem Tom Helge Rønning 1 år Ikke på valg

Medlem Kjell Hansen 1 år Kontinuasjon

Varamedlem Kjell Magne Holte 1 år Kontinuasjon

Barne- og ungdomsavdelingen

Funksjon Navn År igjen Periode

Leder Bernt Ove Søvik 1 år Kontinuasjon

Nestleder Tore Hegna 1 år Ikke på valg

Styremedlem Lise Quivey Flatebø 1 år Ikke på valg

Styremedlem Morten Havenstrøm 1 år Kontinuasjon

Styremedlem Siv Hoppestad 1 år Ikke på valg
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Merke- og medaljekomité

Funksjon Navn År igjen Periode

Medlem Erik R. Holmberg 2 år Ikke på valg

Medlem Helge B. Hansen 2 år Ikke på valg

Medlem Hans Jan Seland 2 år Ikke på valg

Medlem Thor Gunnar Sundbø 2 år Ikke på valg

Styret i Odds Ballklubb Eiendom AS

Funksjon Navn År igjen Periode

Styreleder Trond D. Haukvik 1 år Gjenvalg

Styremedlem Per Otterdahl Møller 1 år Gjenvalg

Styremedlem Marit Kittilsen 1 år Gjenvalg

Styremedlem Erik R. Holmberg 1 år Gjenvalg

Styremedlem Åste Solberg Hansen 1 år Kontinuasjon

Styret i Odds Ballklubb Eiendom AS ble formelt valgt av selskapets generalforsamling, jf. 
aksjelovens § 6-3 (1), etter innstilling fra Odds Ballklubbs årsmøtes valg.

Styret i AS Odds Stadion
Hovedstyret ble gitt fullmakt til å foreta innstilling av kandidater til styret i AS Odds Stadion.

Styret i Falkum Sport AS
Hovedstyret ble gitt fullmakt til å foreta innstilling av kandidater til styret 
i Falkum Sport AS.

Styrene i Odds Ballklubb Eiendom AS, AS Odds Stadion og Falkum Sport AS velges formelt av 
selskapenes generalforsamling, jf. aksjelovens § 6-3 (1), etter innstilling fra Odds Ballklubb.
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Sport
Spillere 21,1 årsverk 26 ansatte

Trenere og støtteapparat, elitesatsing 5,8 årsverk 7 ansatte

Trenere og støtteapparat, utvikling 7,1 årsverk 11 ansatte

Trenere og støtteapparat, bredde 0,5 årsverk 6 ansatte

Administrasjon
Ledelse, drift og økonomi 4,0 årsverk 4 ansatte

Bedriftsmarked 1,5 årsverk 3 ansatte

Privatmarked og arrangement 3,0 årsverk 7 ansatte

Samfunnsarbeid 1,2 årsverk 3 ansatte

STYRETS BERETNING 
ODDS BALLKLUBB 2020 
VEDLEGG 1

Styrets beretning Odds Ballklubb 2020
Vedlegg 1

FORDELING AV ANSATTE OG ÅRSVERK PR. AVDELING

ÅRSRAPPORT A-LAGET
Sesongen 2020 ble en mer utfordrende sesong enn noen kunne ha tenkt seg. Etter en litt 
skuffende avslutning på sesongen 2019, startet sesongforberedelsene opp i begynnelsen av 
januar, med treninger og treningsleir på La Manga tidlig i februar.

Dag-Eilev Fagermos kontrakt som hovedtrener var inne i det siste året, og drøftinger rundt 
eventuell forlengelse var godt i gang da Vålerenga meldte sin interesse. I løpet av en kort, men 
hektisk uke i slutten av januar, ble klubben enige med VIF om overgang for vår trener gjennom 
12 år.

Jan Frode Nornes overtok midlertidig hovedansvaret for Odds eliteseriegruppe, og ble i mars 
presentert som ny hovedtrener for de neste to årene. I tillegg ble Morten Rønningen trukket 
inn i trenerteamet. 

Kun få dager etter at Jan Frode Nornes hadde blitt presentert som Odds nye hovedtrener, kom 
beslutningen om at Norge skulle stenges ned. Koronasituasjonen skulle vise seg å bli en stor 
utfordring. De første tiltakene som ble gjennomført var permittering for alle ansatte, og spill-
erne måtte gjennomføre egentreninger. Det var ikke anledning til å ha kontakttrening, og det 
ble innført strenge smittevernregler nasjonalt, og dermed også i hele Odds Ballklubb.

Seriespill ble satt på vent, og sesongforberedelsene ble preget av mange restriksjoner. Da vi 
igjen kunne starte opp med koronatreninger, fikk vi, med god hjelp av vår samarbeidspart-
ner Protekt IT, utarbeidet en digital app hvor spillerne to ganger daglig meldte inn eventuelle 
symptomer. I tillegg til daglige temperaturmålinger gjennomførte klubbens medisinske per-
sonell undersøkelser av spillerne. Treningshverdagen ble utfordrende. Alt utstyr ble vasket 
og rengjort mellom treningene. Det ble innført nye regler for opphold i garderobe, styrkerom, 
oppmøtetider og fellessamlinger. Det ble også innført restriksjoner for hva spillere, trenere og 
støtteapparat kunne gjøre på fritiden.

Pandemien medførte at cupen 2020 ikke ble gjennomført, og at det ble en svært hektisk peri-
ode for gjennomføring av eliteseriekampene. Eliteserien startet opp med hjemmekamp 16. 
juni, og vi spilte vår siste seriekamp i Bergen 22. desember.
Selv om vi fikk en vanskelig poengmessig start i eliteserien, så snudde det seg mot Vålerenga 
hjemme. Fra den kampen og utover i sesongen ble det spilt mange gode kamper over en lang 
periode. 
Laget fikk vist sitt potensiale, og flere av spillerne markerte seg på en positiv måte. Det førte 
til at vi lenge var med i medaljekampen.
I slutten av november fikk vi dessverre smitte inn i troppen. Hele kohorten ble satt i karantene, 
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Trenere og støtteapparat 2020
Hovedtrener Jan Frode Nornes

Assistenttrener Martin Reier

Assistenttrener Morten Rønningen

Fysisk trener Mikkel Fillingsnes Marker

Keepertrener Einar Rossbach til 12.10.2020

Keepertrener Terje Hofsten Abrahamsen fra 13.10.2020

Fysioterapeut Anders Braastad

Fysioterapeut Kjetil Loen

Lege Ola Stamnes

Lege Casper Holmberg

Materialforvalter Nils Thomas Strømdal

og spillerne som var blitt smittet av covid-19 ble isolert. Kamper vi skulle ha spilt ble utsatt og 
serieavslutningen for vårt vedkommende ble meget krevende. Resultatene den siste perioden 
fram mot jul gir et bilde av hva smitten hadde betydd for oss.
Odds Ballklubb endte til slutt på en 7. plass i eliteserien 2020 med 43 poeng og følgende 
statistikk: 13 seire, 4 uavgjort og 13 tap. Målforskjell 52 – 51. 
I en meget krevende sesong har klubben vist at de står samlet om de tiltak, pålegg og anbe-
falinger som ble pålagt. Spillerrådet har gjennom mange møter i 2020 vist at de tar ansvar. 
Spillerne, trenerne og støtteapparatet har stått samlet og medvirket til at Odds Ballklubb 
framstår som en fotballklubb som tar ansvar og som vil utøve idretten innenfor de til enhver 
tid gjeldene regler. Det er verdier klubben vil fortsette å ha inn i neste sesong.

25. februar 2021

Tore Andersen
Sportssjef
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Navn Antall Spilte min. Mål Gult Rødt

Odin Lurås Bjørtuft 30 2696 1 2

Sondre Løvseth Rossbach 29 2610  1

Vebjørn Alvestad Hoff 27 2430 2 3

Espen Ruud 27 2358 7 5 1

Joshua Gaston Kitolano 27 2306 3 2

Markus André Kaasa 29 2254 2 2

Steffen Hagen 24 2094   

Birk Risa 20 1797 1 2

Elbasan Rashani 23 1783 4 3

Mushaga Bakenga 26 1652 15 1

Filip Rønningen Jørgensen 23 1445  1

Tobias Lauritsen 20 892 3 1

Fredrik Lund Nordkvelle 24 855   

Kasper Lunding Jakobsen 15 740 4 2

John Shuguto Kitolano 8 695  3

Vladimir Rodic 10 684  3

Robin Simovic 13 679 2  

Onyekachi Hope Ugwuadu 22 602  1

Torgeir Børven 4 360 6  

Kevin Egell-Johnsen 5 257 1  

Bilal Njie 10 145   

Bjørn Mæland 5 107   

Egil Selvik 1 90   

Elias Uppheim Skogvoll 3 44   

Eirik Asante Gayi 2 20   

Marius Bustgaard Larsen 3 16   

Plass Lag V U T Mål Diff. Poeng

1 Bodø/Glimt 26 3 1 103 - 32 71 81

2 Molde 20 2 8 77 - 36 41 62

3 Vålerenga 15 10 5 51 - 33 18 55

4 Rosenborg 15 7 8 50 - 35 15 52

5 Kristiansund 12 12 6 57 - 45 12 48

6 Viking 12 8 10 54 - 52 2 44

7 Odd 13 4 13 52 - 51 1 43

8 Stabæk 9 12 9 41 - 45 -4 39

9 Haugesund 11 6 13 39 - 51 -12 39

10 Brann 9 9 12 40 - 49 -9 36

11 Sandefjord 9 8 13 31 - 43 -12 35

12 Sarpsborg 08 8 8 14 33 - 43 -10 32

13 Strømsgodset 7 10 13 41 - 57 -16 31

14 Mjøndalen 8 3 19 26 - 45 -19 27

15 Start 6 9 15 33 - 56 -23 27

16 Aalesund 2 5 23 30 - 85 -55 11
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ÅRSRAPPORT ODD 2
Trenere: Morten Rønningen og Knut Rønningene
Lagleder: Stein Eric Tonning

Vi spilte totalt fire treningskamper før sesongstart. 
Odd 2 var et eget lag tilhørende regimet til toppfotball-kohorten. Det betyr at spillerne 
levde i et stramt regime når det gjelder testing, screening, temperaturmålinger, etc.
 
Sesongen kom seint i gang på bakgrunn av koronapandemien, men vi er veldig takknemlige 
for at vi kom i gang med seriespill. Vårsesongen ble gjennomført på vanlig måte med en enkel 
serie. Høstsesongen skulle blitt gjennomført på en enkel serie med sju kamper på bakgrunn 
av tabellplasseringen fra vårsesongen. Dessverre ble høstsesongen avlyst pga. pandemien, 
der norsk fotballs viktigste oppgave var å få gjennomført seriespill for Eliteserien og OBOS-li-
gaen, samt opprykksspill for PostNord-lagene. 

Takk for sesongen. 

Hilsen Stein Eric Tonning.

Navn Antall Spilte min. Mål

Eirik Asante Gayi 12 1080

Egil Selvik 11 990

Bjørn Mæland 11 990

Bilal Njie 11 989 5

Syver Aas 11 895

Thomas Hallstensen 10 816 1

Marius Bustgaard Larsen 9 808

Filip Rønningen Jørgensen 9 756 1

Onyekachi Hope Ugwuadu 10 753 1

Fredrik Lund Nordkvelle 8 650

Kevin Egell-Johnsen 6 457

Sebastian Rønningen 
Jørgensen

9 447

Eivind Frøhaug Willumsen 5 381

Elias Uppheim Skogvoll 6 332

Dennis Gjengaar 10 325

Viljar Byrkjeland 7 299 1

Joakim Holmen Jahnsen 5 276

Pedro de Souza 6 270

Petter Saga Hagen 3 270

Filip Larsen Gripsgård 5 200

Jesper Svenungsen Skau 2 180

Markus Holte Sjøstrøm 4 173

Iker Carew Erazo Ormaza 3 115

Magnus Hafredal Løkken 1 90

Daniel Christopher 
Oustorp-Wilkins

1 81

Sondre Aarrestad 1 74

Mushaga Bakenga 1 62
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Navn Antall Spilte min. Mål

Kasper Lunding Jakobsen 1 58

Tobias Holtan Henriksen 2 47

Emmanuel Baru Gisa 2 44

Samuel Skree Skjeldal 2 17

Ken-André Andersen 1 9

Kristian Isaksen 2 8

Fredrik Semb Berge 1 45

Daniel Chr. Oustorp-Wilkins 1 23

Pedro de Souza 1 3

Sebastian Fevang 1 2

ÅRSRAPPORT ODD 3
Trenere: Knut Rønningene, Kurt Semb

Lagleder: Stein Eric Tonning 

Årets stall bestod av 22 spillere. 
Treningsleir ble gjennomført i samarbeid med Telemark Toppidrett Gymnas i Spania, hvor vi 
spilte to treningskamper.
Som forberedelse til sesongen ble det spilt ti treningskamper, og vi hadde 6-10 treninger pr. 
uke. Treningsøktene består av fotball- og styrkeøkter. 
Årets sesong kan beskrives med ett ord: korona. Som alle forstår, ble årets sesong i kretsli-
gaen avlyst. Det ble spilt noen internkamper når vi kunne det. Spillerne skal ha stor honnør for 
disiplin under pandemien og evnen de har til å stå på. 
Det ble dessverre ikke spilt noen obligatoriske kamper i 2020 for Odd 3, men svært mange av 
spillerne fikk spille offisielle Odd 2-kamper i PostNord-ligaen.
Avslutningen av sesongen ble gjennomført på O’Learys i begynnelsen av november. Det ble 
utdelt utmerkelser i år også. «Odd-pila» gikk i år til Sebastian Jørgensen. 

Takk for «ikke-sesongen».
Med hilsen Stein Eric Tonning. 
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Organisasjonskartet over viser situasjonen i klubben vår. Odds Ballklubb har tidligere bestått 
av en egen elitesatsing og en egen barne- og ungdomsavdeling. Utviklingsavdelingen har 
utviklet seg til å bli et bindeledd mellom disse og ivaretar Telemarksmodellen på en god måte. 
Telemarksmodellen er tuftet på at spillere blir værende i sin egen breddeklubb lengst mulig. 
Utviklingsavdelingen i Odd sammen med TTU/TTG og NFF Telemark tilrettelegger for aktivi-

ÅRSRAPPORT UTVIKLINGS-
AVDELINGEN

teter på et sportslig høyt nivå som ivaretar spillernes utvikling. Dette er i tillegg til spillerens 
ordinære klubbhverdag, og med stor grad av hospiteringsordninger hva gjelder trenings- og 
kamparena. 

Utviklingsavdelingen og barne- og ungdomsavdelingen i Odd har en overordnet målsetning: 
flest mulig, lengst mulig og best mulig. 

Akademiklassifiseringen (AK 21) ble utsatt pga. pandemien. Ny klassifisering, AK 22, startes 
opp i 2021. 

Årets sesong ble også sterkt påvirket av pandemien for utviklingsavdelingen. Et begrenset 
antall elitetiltak og nasjonale kamper ble gjennomført. Ekstern hospitering og kretstreninger 
har det i mindre grad blitt noe av i år. 

Hele utviklingsavdelingen i Odd, sammen med NFF Telemark og TTG/TTU, benyttet den ned-
stengte perioden til å utvikle «Tips til trening». Dette er et nettbasert konsept med økter for 
barn og unge i alle aldre og som er på ulike nivåer. Både organiserte og individuelle økter er 
tilgjengelig. 
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ÅRSRAPPORT 2020 FOR ODDS 
BARNE- OG UNGDOMSAVDELING

Barne- og ungdomsavdelingen har i inneværende sesong hatt ca. 350 aktive spillere. Vi har 
hatt en fin vekst i antall spillere de seneste årene, og har nå mange spillere på alle årskull 
inklusive lek med ball.

Året har vært preget av koronasituasjonen og det var ingen aktivitet fra 12. mars og frem til 
8. april. Fra skjærtorsdag 9. april startet vi opp med treninger med de reglene som gjaldt for 
antall i grupper, vask av utstyr osv. 

På tross av at det har vært et annerledes år og et krevende år, har det vært høy aktivitet med 
mange treningsøkter og kamper for de ulike lagene. Det største savnet for mange har vært 
mangel på cuper både i Norge og i utlandet. Vi har per i dag store kull fra 15-30 spillere på 
alle kull fra og med gutter/jenter i 6-årskullet. Det gir anledning til å gi alle i Odds Ballklubb 
et godt tilbud i forhold til det nivået de er på og vi ser at det bidrar til vårt mål om flest mulig, 
lengst mulig og best mulig. I tillegg er det meget gledelig at Lek med ball har etablert seg. Det 
er over 30 barn mellom 3 og 6 år som trener hver torsdag året igjennom.

Vi arrangerte et nasjonalt tiltak i mars for gutter 16. Det har ikke blitt arrangert andre nasjon-
ale tiltak, nasjonale serier eller Hummel elitecup i 2020. 

Når det gjelder spillerutvikling har det også denne sesongen vært systematisk hospitering 
av spillere til et høyere aldersnivå. Det har i 2020 vært mange spillere med i kretsens soneu-
tvikling. Videre er vi godt representert både på kretslag og vi har hatt noen spillere på region-
samlinger og landslag.

Barne- og ungdomsavdelingen har i år deltatt i de dugnadene som har vært gjennomført. Uten 
tilskuere på A-lagskampene på Skagerak Arena, har dugnadstrykket vært lavere i 2020-ses-
ongen.

På kostnadssiden har leie av baner og haller, godtgjørelse til trenere, innkjøp av materiell og 
utstyr, samt kostnader i forbindelse med cupdeltagelser og dommerregninger stått for de 
største utgiftspostene. 

På grunn av det økende antall medlemmer vi har i klubben, har vi jobbet med å få mer 
banekapasitet. Vi har derfor inngått en leieavtale med Skiens Ballklubb angående bruk av 

Banejordet. Der har vi i barne- og ungdomsavdelingen sammen med administrasjonen satt i 
gang et prosjekt for å lage et nærmiljøanlegg. Vi har jobbet sammen med Sparebankstiftelsen 
Telemark og Skien kommune, og planen er at det i løpet av første halvår skal være et anlegg 
med god trafikklogistikk, fin gressbane, nye ballfangernett og et lekeområde til glede for spill-
ere i Odd og beboere i nordre del av Skien.

Styret vil avslutningsvis takke alle som har bidratt positivt for avdelingen i løpet av 2020. Vi vil 
takke alle i styret, sportslig utvalg, administrasjonen og de frivillige som bidrar til at vi kan ha 
en aktiv barne- og ungdomsavdeling i Odds Ballklubb. Vi vil også takke Anders Løkken for den 
formidable jobben han utfører for Odds Ballklubb generelt og barne- og ungdomsavdelingen 
spesielt. Vi vil også takke alle som arbeider i utviklingsavdelingen under ledelse av Morten 
Rønningen. Det er gledelig at vi gjennom året som har gått har fått koblet kompetansen som 
finnes rundt A-laget til utviklingsarbeidet i vår breddeavdeling. Med fokus på glede, trygghet 
og mestring, skal vi fortsette å utvikle gode spillere og bra folk til glede for folk i Skien og Tele-
mark i årene fremover.  

Skien, 31.12.20.
Bernt Ove Søvik
Leder
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ÅRSRAPPORT FOR G19
Informasjon om laget
Trenere: Simon Disch og Hans Settendal.
Lagledere: Roy Skyer og Bjørn Anker.

Antall spillere 2020: Ca. 20 stk.
Laget har i 2020-sesongen primært bestått av førsteårsjuniorer (f. 2003) og et par andreårs-
juniorer (f. 2002). 

Sport
Laget har utenfor kampsesong hatt fire fellesøkter de fleste ukene, samt to dager egentren-
ing. I kampsesong har det vært tre fellesøkter og to egentreningsøkter. Totalt hadde vi 239 
oppsatte treningsdager for spillerne i 2020-sesongen. 
Årets kamparena ble for laget G19 Interkrets høst, en serie bestående av lag fra Telemark og 
Vestfold. Her endte laget på 6. plass med én kamp mindre spilt (pga. korona-smitte hos mot-
stander). Vi oppnådde 15 poeng, fordelt på 4 seiere, 3 uavgjort, 3 tap og med en målforskjell på 
32-22. Laget deltok også i OBOS-cup på høsten og gikk her til topps, etter en spennende finale 
mot Store Bergan.

Dugnad
Spillerne har stilt som instruktører på to av fotballskolene holdt på Odd i år. I tillegg har spill-
erne stilt som ballgutter på enkelte kamper i årets eliteseriekamper på Skagerak Arena.

Lagbygging
Laget har ved et par anledninger denne sesongen avholdt FIFA-turnering. Avslutningen denne 
sesongen ble burger og bowling på O’Learys.

ÅRSRAPPORT FOR G16
Informasjon om laget:
Gutter 2004 har vært et stort kull i Odd helt siden gutta startet å spille fotball i 2010 og er 
fortsatt det. I dag teller laget 19 spillere. Laget har deltatt i seriespillet for gutter 16 sammen 
med 2005-kullet. Vi har hatt ett lag i 1. divisjon og ett lag i 2. divisjon. Øystein Sanden har vært 
hovedansvarlig for G-15 og G-16, og Mats Norheim har vært assistenttrener og hatt kampans-
varet for Odd 2 i sesongen 2020. Bernt Ove Søvik har vært lagleder for laget siden oppstart i 
januar 2010. 

Sport
Gjennom hele sesongen har laget trent minimum fire dager per uke. I perioder har laget trent 
seks dager i uka, men dette har ikke vært mulig å få til i kampsesongen.
Året har vært meget spesielt også for Odd 2004. Vi arrangerte nasjonalt tiltak første helgen i 
mars og vi trente til og med 11. mars. Deretter ble det en pause, og skjærtorsdag startet vi opp 
igjenResultatene for seriespillet har vært bra. Odd 1 ble kretsmestere med ni strake seire og 
51-0 i målforskjell, mens Odd 2 vant 2. divisjon med sju poengs margin og 45-11 i målforskjell. 
Laget har hatt mange spillere på kretslaget og vi har hatt to spillere som har spilt på Norge G-                                                            
16. Verdt å nevne er det også at Syver Aas, som har vært på laget siden oppstart i 2010, skrev 
proffkontrakt med Odd i august 2020. 

Dugnad
Laget har deltatt på alle dugnader i regi av Odd. Det har vært færre dugnader enn vanlig. 

Avslutning/lagbygging:
Vår ambisjon er å holde laget samlet som en gruppe helt til de er ferdig med videregående 
skole. Vi vet at dette vil kreve god planlegging og fleksibilitet både fra oss og fra Odd, men det 
skal vi få til. Vi ønsker å utvikle bra folk samtidig som vi utvikler gode fotballspillere. 
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ÅRSRAPPORT FOR G 15
Informasjon om laget:
Gutter 2005 startet sesongen med totalt 15 spillere. 
I løpet av vårparten mistet vi én spiller til Storm og én sluttet. Vi fikk én spiller fra Sandefjord i 
sommer og seks spillere fra Skiens Grane kom helt på slutten av sesongen.
Gutter 2005 starter da sesongen 2021 med 22 spillere.
I forbindelse med nasjonalt tiltak har hatt vi hospitanter fra Pors, Hei, og Notodden som har 
trent med laget noen få ganger når dette var mulig.  Da har de trent med G-16 1.
Øystein Sanden har vært trener for G-16 1 og Mads Norheim har vært trener for G-16 2. Øyvind 
Giske har vært lagleder.

Sport
Gjennom hele sesongen har laget trent tre-fem dager per uke pluss kamper. Foruten seriespill 
har det ikke vært arrangert noen nasjonale tiltak eller cuper på grunn av koronapandemien. 
I seriespill har vi sammen med G-2004 deltatt med to lag både i vårsesong og høstsesong. 
G-2005 har hatt seks spillere som har spilt med G-16 1. Både G-16 1 og G-16 2 vant hver sin 
divisjon i seriespillet.
Det har ikke vært noen kretskamper eller kretstreninger i sesongen 2020. 

Dugnad
Laget har deltatt på alle dugnader i regi av Odd.  Vi har hatt ansvar å være ballhentere, 
smitteapp og temperaturmåling på A-lagskampene.
  
Avslutning/lagbygging
Laget har normale utfordringer med at noen spiller seg inn på 1. lag.  Det har pga. pandemien 
vært utfordrende med tanke på det sosiale. På tross av utfordringene har laget likevel en fin 
stemning på treninger og på de få sosiale tilstelningene vi har fått til.

ÅRSRAPPORT FOR G 14
Informasjon om laget:
Gutter 2006 er et lite kull i Odd som ved utgangen av 2020 har 14 spillere, hvorav to nye spill-
ere fra Skiens Grane etter sesongslutt. En spiller sluttet da vi ble låst ned første gangen i 
koronaperioden. Sondre Norheim vært trener for laget. Sportslig lagleder har vært Erik Nord-
berg, mens Birgitte Kilen og Cathrine Thunem har ivaretatt dugnadsansvaret og administrert 
ulike andre foreldreoppgaver.  

Sport
Gjennom hele sesongen har laget trent om lag 4-5 økter per uke, med godt forberedte og 
gjennomførte treningsopplegg. Laget har hatt hospitanter fra G-2007 med på treninger og 
kamp, samt at enkelte av spillerne i 2006-kullet har hospitert med andre Odd-lag i trening og 
i kamp. Laget har hatt flere spillere på kretslaget og det har vært gjennomført hospitering-
streninger på søndager, hvor eksterne spillere har deltatt. Laget har også hatt spiller uttatt til 
nasjonal talentleir.

Laget hadde planlagt å delta i vinterserie, nasjonale tiltak og ordinær serie, som grunnet 
koronapandemi enten har vært kansellert eller sterkt endret. Høstsesongen ble spilt som 
normalt med deltakelse på nivå 1. Det ble en krevende, men lærerik høst hvor laget hadde god 
utvikling på alle områder.

Grunnet pandemien har mange av treningene vært kansellert eller sterkt påvirket av nasjon-
ale og/eller lokale smittevernregler. Av den grunn har treningene vært mer fokusert på egen-
trening og enkeltferdigheter og mindre fullkontakt fotballspill.
Målsettingen til laget følger klubbens sportslige plan, men unikt for laget har det også vært 
et mål å unngå frafall i laget, dette for å sikre at Odd har lag som kan spille 11-er-fotball i 
2006-årgangen. Det har derfor også vært viktig å ivareta hospitanter fra 2007-kullet, da deres 
bidrag har vært nødvendig for å sikre tilstrekkelig antall spillere under kampene. 

Dugnad
Laget har deltatt på alle dugnader i regi av Odd, men flere av dugnadene har vært kansellert 
grunnet koronapandemien. Laget har bidratt til salg av sommer- og julekalender, samt at det 
har bidratt til ivaretakelse av smitteverntiltak mot korona under trening og kamp. Laget har 
også gjennomført nasjonalt koronavett-kurs som pålagt.
I tillegg har spillerne vært ballgutter under kampene for A-laget, nivå 2.
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Lagbygging
Ambisjonen med laget har, som det fremkommer over, vært å sørge for at flest mulig av 
spillerne fortsetter å spille fotball i laget gjennom god kvalitet på treninger, god stemning 
og trygge omgivelser. Laget hadde en veldig fin sommeravslutning med ballspill og grilling i 
Lundedalen, mens juleavslutningen dessverre måtte utsettes.
Videre har det vært et mål å gi underårige hospitanter gode opplevelser ved å være en del av 
laget, samt å gi positive og motiverende opplevelser og utfordringer til de av lagets spillere 
som er kommet lengst i utviklingen.
  
Koronapandemien har lagt store begrensninger på sesongen hva angår egne sosiale lagsbyg-
gende aktiviteter, og det meste av lagbyggingen har vært ivaretatt på treningsfeltet. 

ÅRSRAPPORT FOR G 13
Informasjon om laget:
Odd G-14 besto ved slutten av 2020 av 30 spillere. Sju nye spillere har kommet til på slutten av 
året, tre fra Fossum og fire fra Åfoss. Fire spillere valgte å slutte i året.  
Tidlig i året fikk laget hjelp av Birk Hegland som trener. Som tidligere har også Andreas 
Damsgaard og Stein Birger Johnsen også vært en del av trenerteamet. 
Karen Ragnarsdottir og Hanne Kvammen har hatt ansvar for laglederoppgavene. 

Sport
Treningshverdagen:
Treningshverdagen har vært svært annerledes gjennom året, grunnet pågående pandemi. 
Dette har påvirket kontinuiteten i treningshverdagen. Når det har vært mulighet til å gjennom-
føre treninger, har laget hatt ca. fire treninger i uken, med mulighet for en femte for dem som 
har ønsket. En del av spillerne har hospitert på kullet over, både på treninger og på kamper. 
Noen har likt dette svært godt, mens andre har uttrykt misnøye med ordningen. Det har ikke 
vist seg å være riktig tilbud for alle de som har fått det, og påvirket deres motivasjon for fotbal-
len.  

Vi har stort sett benyttet Facebook-gruppa til info om treninger og øvrig info, og Spond har vært 
brukt til kamper og oppsett. 
Opplegget i ungdomsavdelingen har vært bra gjennom hele sesongen og vi har fått god hjelp til 
å tilrettelegge for å få gjennomført treninger i en utfordrende tid. Treningsfasilitetene er gode, 
og vi har tilgang på nødvendig utstyr og materiell til treninger og kamp. 

Kamper:
Grunnet pandemien ble det ikke gjennomført kamper i vårsesongen. Til høstsesongen ble det 
påmeldt to lag i 13-årsserien. Vi meldte på et lag i lite øvd, og et i mye øvd. 
Vi har ikke deltatt på noen cuper. 

Dugnad
Laget har deltatt på fellesdugnader i Odd knyttet til salg av kalender i sommer og før jul. I 
tillegg har laget gjennomført en ryddedugnad i november. 

Avslutning/lagbygging
Det har vært lite mulighet for sosiale sammenkomster i året som har gått. Det ble gjennom-
ført en sosial samling knyttet til opplæring av koronavettregler i fotballen våren 2020. I oktober 
ble vårt lag invitert til en sosial cup med J-12 og J-13 i Odd. Dette var en morsom dag for både 
guttene og jentene, med blandede lag og mye latter.
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Grunnet oppblomstring av covid-tilfeller ble det ikke anledning for sesongavslutning før jul. 
Det ble kjøpt en liten oppmerksomhet til guttene fra lagledere og trenere til jul. 

Utfordringer i året som har vært
I 2020 har lagledere fått en del tilbakemeldinger fra foreldre om at motivasjon og glede for 
fotballen har blitt borte for noen av guttene og det har vært bekymring for at guttene begynner 
å falle fra. Det har vært gjennomført samtaler med barne- og ungdomsavdelingen og foreldre-
gruppen, for å møte dette og prøvd å finne en løsning i samarbeid. 

Veien videre i 2021
Odd G-14 fortsetter med fire treninger i uken i 2021. Vi har nå fått ny hovedtrener i Erik Waage, 
som har tatt over laget. Resten av trenerteamet har ikke vært avklart. Vi ønsker å stort fokus 
på mestring og glede hos hver enkelt og har et mål om at ingen slutter i det året som kommer 
når vi nå går en tid i møte som er usikker for mange ungdommer. 
mellom Norge og Spania. Dette var en stor opplevelse for alle. Laget gjennomførte også forel-
dremøte ved oppstart av sesongen for å gå igjennom opplegg og forventninger, samt spiller-
møter i laget. Etter sesongen ble det gjennomført en lagsavslutning med pizza og FIFA-turner-
ing på playstation, noe som var meget vellykket og godt mottatt av guttene.

ÅRSRAPPORT FOR G 12
Informasjon om laget:
Gutter 2008 har året tatt i betraktning hatt en fin og god sesong. Vi fortsetter å være en god 
og stabil gruppe på rundt 20 spillere. I løpet av høsten har to sluttet til fordel for andre fritid-
saktiviteter, mens én ny har startet. Christoffer Naur har vært hovedansvarlig trener for G-11, 
med Pål Nilsen med som trener i sesongen 2020. Tom Erik Lønnerød og Atle Nikolaisen har 
vært lagledere for laget. Atle har i tillegg kommet med som trener på høsten 2020.

Sport
Gjennom sesongen har laget trent tre dager pr. uke før vi ble stengt ned. Da vi fikk starte opp 
med begrenset aktivitet, har vi fortsatt klart å gjennomføre tre økter i uken, og det har vært et 
godt, stabilt oppmøte, så vi synes guttene imponerer med god innstilling. Utover høsten, etter 
sesongen var ferdigspilt, økte vi mengden til fire-fem økter pr. uke, med godt oppmøte.
Laget har hatt to lag påmeldt gjennom høstens kampsesong, hvor det har vært mulighet til å 
tilpasse sportslig utfordring for alle på laget.Det ble dessverre ikke noen cuper, og heller ikke 
nasjonale tiltak for oss i 2020. Men vi fikk med fem spillere til sonegruppen. Laget har 
gjennom sesongen hatt noen hospitanter opp til G-2007, samt at det har vært med noen 
hospitanter fra G-2009.

Dugnad:
Laget har deltatt på dugnader i regi av Odd, med kalendersalg.

Avslutning/lagbygging:
Vår ambisjon er å holde laget samlet som en gruppe videre gjennom sesongen og videre i un-
gdomsskoletiden. Videre ønsker vi å utvikle lagmiljø og spillere. For å oppnå ønsket utvikling, 
ønsker vi å tilby alle spillerne utfordringer på sitt nivå, og dermed også sørge for at alle trives 
og vil være med lengst mulig. Vi ønsker å utvikle bra folk samtidig som vi utvikler gode fotball-
spillere. 
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ÅRSRAPPORT FOR J 12/13
Informasjon om laget:
I 2020-sesongen har vi hatt to lag påmeldt. Begge lagene har spilt i J-13-klassen, hvor vi har 
hatt et i andre divisjon og et i første divisjon. Her har det vært en blanding av alder, hvor spill-
erne har blitt fordelt på lagene basert på treningsoppmøte, innsats på trening og ferdigheter.

Vi møtte god motstand, hvor fokuset gjennom hele sesongen var gode opplevelser, mestring 
og samspillet (både med tanke på ny måte å spille på, men også relasjoner til hverandre). 
Resultatene var ikke helt der en ønsker og vi var vel alle skuffet, men vi hadde gode kamper og 
viste at vi hadde en god progresjon gjennom sesongen opp mot hvordan vi ville spille fotball.

I februar var vi med på én cup (Fossum futsalcup) og vi var også med i vinterserien (en spilt 
kamp). 3-5 spillere har også deltatt på Odds fotballskole, og hatt gode opplevelser her, selv om 
de var de eldste og savnet flere på sin alder.

Vi har hatt et flott år, til tross alt som har skjedd. Det er jobbet godt på trening og vist god 
progresjon i kamper. Vi har trent tre ganger i uken, noen ganger flere, hvor vi i helger har hatt 
ekstra trening for keeper- og rolletrening. Hvor vi også har fått med to spillere (så langt) på 
kretslag og vist at vi har spillere som mestrer et høyt nivå.

Vi har alle måttet tenke litt annerledes om hvordan man skal spille fotball, men vi er fornøyde 
og stolte over hvordan den første sesongen har blitt. Vi gleder oss til å se hva 2021 kan gi oss, 
med håp om en sommercup og andre sosiale og sportslige aktiviteter.

ÅRSRAPPORT FOR G 11
Informasjon om laget:
Laget teller hele 33 gutter nå ved årsslutt. Vi har ikke hatt frafall og det er en virkelig fin gjeng 
som tar vare på hverandre. Vi har også hospitert fire gutter fra kullet under, samt hatt hospi-
tering fra vårt lag opp til G-12. Kim Aas er hovedtrener, Asle Bentsen og Siv Helene Hoppestad 
er tett på. Espen Fjeldberg og Kay Kittelsen deltar også som hjelpetrenere. Kay Kittelsen er 
lagleder.

Sport: 
Vi har trent i snitt tre ganger per uke, med stort oppmøte på alle treninger. Takket være til-
gangen på Skiens Ballklubb kunne vi tilby trening til de som ikke spilte kamp. Fra august og 
ut november har alle spillerne hatt tilbud om 58 aktiviteter (trening + kamp). Gjennomsnittlig 
treningsoppmøte er 70 %. Mange har godt over 70 % oppmøte og noen har en del under. Noen 
spillere deltar på andre aktiviteter som hopp, ishockey, ridning osv., mens andre ikke ønsker 
å delta like mye hver uke. I serien har vi stilt med tre jevnbyrdige lag. Vi har også fått til fem-
seks vennskapskamper mot andre lag for å spe på i en litt amputert koronasesong. Vi ar-
rangerte en egen «minicup» i august for 2009 der lokale lag ble invitert. Kampene ble avviklet 
inne på Skagerak Arena. Vi fikk mange hyggelige tilbakemeldinger på dette. Andre cuper har 
dessverre utgått som følge av korona.

Dugnad: 
Dugnader har også vært noe amputert som følge av korona, men vi stilte på parkeringsvakt-
dugnad på Rauland i vinterferien, Barnas kiosk, salg av koronakalender og julekalender.

Lagbygging: 
Vi har planlagt mange fine ting, blant annet hyttetur til Rauland med mange aktiviteter. Det 
meste har dessverre igjen lidd under korona. Vi fikk likevel til en vellykket grill- og badese-
anse på Falkum Bad på forsommeren og en fin sesongavslutning med bowling og burger på 
O`Learys sist i november. Vi avslutter sesongen 2020 med internt «EM sluttspill» som siste 
trening 10. desember.

4948
Odds Ballklubb Årsberetning 2020 Odds Ballklubb Årsberetning 2020



ÅRSRAPPORT FOR G 10
Informasjon om laget:
Gutter 2010 er et stort kull, i dag teller laget 24 spillere. 
Elling Rønningen, Tor Erik Tollefsen og Einar Håndlykken er trenere og Ragna Elisabeth 
Tørnes Bøe er lagleder for laget.

Sport
Gjennom hele sesongen har laget trent minimum tre dager per uke, utenom da banen var 
stengt under Covid-19 i våres. 
Vi har i år hatt tre lag i gutter-10, spilt serie på høsten og hatt et par treningskamper. 

Dugnad:
Laget har deltatt på alle dugnader i regi av Odd, og hatt to egne dugnader for laget. 

Avslutning/lagbygging:
I juni hadde vi en fin tur til Fantekjerringkollen, med bading, kake og brus ved Åletjern etterpå. 
I høst måtte vi avlyse pga. Covid-19. Håper å få til mer sosialt til neste år. 

ÅRSRAPPORT FOR G 9
Informasjon om laget:
Gutter 2011 har tolv spillere. Hans Eivind Øygarden og Danny Ako er hovedtrenere. Enkelte 
foreldre hjelper til ved behov. Steffen Hagen har vært med i perioder, da har sønnen og enkelte 
andre fra laget under vært med. Elin Dahl er lagleder.

Det har vært et spesielt år grunnet pandemi. I de periodene vi har kunnet trene, har vi stort 
sett hatt to treninger. Vi har ikke deltatt på cuper, men fikk spilt serie. Da stilte vi med to lag. 
Da vi er få spillere, var det noen som spilte to kamper i uken. I perioder med kamp, reduserte 
vi til trening én dag i uken. 

Vi har kun deltatt på obligatoriske dugnader; kalendersalg og kiosk. 
Vi har ikke hatt noen spesielle arrangementer utover sesongavslutning med pizza, brus og 
leker. Kamper og på cup.
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ÅRSRAPPORT FOR G 8
Informasjon om laget:

Gutter 2012 har vært et stort kull i Odd dette året med 23 spillere registrert.  

Steffen Hagen har vært hovedansvarlig, sammen med Erlend Bakken Hyni, Tore Hegna og 
Stian Fossen. Solveig Thorarinsdottir har vært lagleder for laget siden oppstart. 

Sport
Gjennom hele sesongen har laget trent to dager per uke. Grunnet koronasituasjonen har laget 
kun deltatt i seriespill i år. Det er tre-fire spillere som har hospitert med laget over så lenge 
kohorter og koronasituasjonen har tillatt dette. 

Dugnad
Laget har deltatt på alle dugnader i regi av Odd. Deriblant barnas kiosk og både koronakalen-
der og julekalender. 

Avslutning/lagbygging
Vår ambisjon er at guttene skal ha det gøy og kose seg på trening. Vi ønsker at de skal være 
mest mulig i aktivitet under treningene. Grunnet koronasituasjonen fikk vi ikke hatt de avslut-
ningene vi ønsket og ikke fått deltatt på noen cuper, men håper å kunne ta det igjen i 2021. Vi 
ønsker å fortsette med inkludering av alle spillere og skape et godt samhold hos gutta også i 
2021. 

ÅRSRAPPORT FOR G/J2013
Informasjon om laget:
Gutter og jenter født i 2013 teller i 2020-sesongen 26 spillere. Det har vært en stabil gruppe og 
består av to jenter og 24 gutter. Trenere for laget er Christan Airbourne Sjursen, Gøran Haug-
land og Lise Quivey Flatebø. Anders Lauritsen og Anne Hege Linde Gundersen er lagledere. 
Det er en flott gjeng spillere med masse entusiasme og glede. 

Sport
Gjennom hele året har laget trent to ganger i uken på mandag og onsdag. I vinter trente vi inne 
på gamle Skien videregående. I mars la vi ned treningen pga. korona. Vi startet opp igjen i juni. 
Da var vår treningsbane på Mæla ungdomsskole. I midten av oktober flyttet vi treningen ned til 
treningsbanen på stadion. 

Vi har deltatt med to lag i treerserien, Odd Hvit og Odd Sort. Til sammen har det vært spilt ti 
kamper fordelt på fire kampkvelder pr. lag. Vi vant noen kamper og tapte noen. Total har det 
vært stor glede og entusiasme, gøy å spille kamper og å spille mot andre lag.  

Dugnad
Laget har deltatt på dugnad i forbindelse med barnas kiosk og solgt juli- og desemberkalen-
dere.

Lagbygging
Det har vært et annerledes år for å drive lagspill og lagbygging. Da vi startet opp igjen i juni, 
hadde vi noen varme dager. I stedet for trening disse dagene tok vi med oss spillere og foreldre 
til Falkum Bad. Det ble godt mottatt av alle. På grunn av denne rare tiden har det også vært 
feiret bursdag med saft og kake som avslutning på en trening. Vi hadde planlagt avslutning 
med pizza og brus nå før jul, men av naturlige årsaker utgikk det. Vi satser på å ta det igjen 
på nyåret. Vi hadde siste trening før jul, mandag 7. desember. Da avsluttet vi treningen med 
pepperkaker og utdeling av diplom.
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ÅRSRAPPORT FOR G 6
Informasjon om laget:
Lagleder: Emelie M. Avila.
Hovedtrener: Mehdi Moussafir.
Ekstratrener: Sang T. Le.
Laget vårt består av ti gutter som har trent fast i 2020. 

Sport
Vi har trent fast én gang i uken i 2020, og var heldige og fikk i hvert fall bli med på en kamp-
kveld, der guttene våre kom seirende tilbake.

Dugnad
Den eneste dugnaden vi var med på i år, var salg av desemberkalendere. 

Lagbygging
På grunn av korona har vi dessverre ikke fått til noe spesielt for barna. Vi avsluttet i hvert fall 
sesongen med kamper, muffins og diplomer. Så vi hadde en enkel avslutning på banen. 

ÅRSRAPPORT FOR LEK MED 
BALL 2020
Informasjon om laget
Eira Tangen Riis og Darwin Roberto Bermeo Valdiviezo har vært trenere for Lek med ball. 
Denne gruppa består av 15-20 barn i 2015- og 2016-kullet. Vi har hatt en trening i uka på tors-
dager og treningene har vart i 1 time. I løpet av dette året har vi trent på treningsbanen til Odd 
og vi avslutta sesongen inne i Stevnehallen. Bortsett fra ferier og et avbrekk under koronaperi-
oden i vår har vi trent hver uke. 

Vi i Lek med ball hadde sommeravslutning i hagen til Darwin. I tillegg har vi tatt med barna og 
badet på Bakkestranda. 
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ÅRSRAPPORT ODD HUMMEL 
ELITECUP 
Vi hadde i år planlagt tre helger med fotballaktivitet i denne turneringen. For første gang skulle 
vi sette av en egen helg hvor kun jentelag i klassene J-13 og J-15 deltok. 
Som det meste annet ble denne turneringen avlyst alle tre helger. Det positive var at det var 
svært god påmelding, noe som gjør at vi går på med frisk mot og sikter oss inn på tre gjen-
nomførte helger i 2021.

samarbeid i forbindelse med alt av bespisning. I tillegg er det helt avgjørende at vi får lov 
til å låne lokalene til Voksenopplæringen og Telemark Toppidrettsgymnas til overnatting. 

ÅRSRAPPORT DOMMERE

Selv om det i 2020 har vært et svært begrenset år, har vi klart å rekruttere flere nye dommere. 
Vi har nå en større dommerbestand i klubben enn på lang tid. 

Høsten 2020 ble det gjennomført et klubbdommerkurs for medlemmer i Odd som hadde et 
ønske om dette. Kurset ble tatt av både spillere, trenere og andre interesserte, noe som betyr 
at vi har både unge og litt eldre dommere i vår klubb som tar på seg oppdrag. 

Vi håper på mange gjennomførte kamper i 2020 slik at disse dommerne får utviklet seg.

Casper Holmberg
Dommerkontakt
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ÅRSRAPPORT FOTBALLSKOLER

I 2020 gjennomførte vi to fotballskoler, Odds TINE Fotballskole og Odd og Rema 1000 Fotball-
skole. Odds ansvarlige person for disse var Anders Løkken.

Odds TINE Fotballskole. Med antallsbegrensninger på grunn av koronapandemien ble det 
totalt 178 deltakere på årets versjon av denne fotballskolen som ble gjennomført 3.–6. august. 
Alderen på deltakerne strakk seg fra 6 til 14 år, med både gutter og jenter påmeldt. Instruk-
tører var spillere fra Odds utviklingsavdeling, trenere fra Odds utviklingsavdeling og elever fra 
Telemark Toppidrett Gymnas. Banene vi benyttet var Skagerak Arena, treningsbanene, i tillegg 
til at de eldste ble kjørt med minibusser til Banejordet. Ettersom A-laget i denne perioden 
måtte trene uten publikum til stede, ble lunsjen gjennomført på tribunen uten utsikt til A-lag-
streningene. Nærkontakt med A-lagsstjernene måtte unngås i år, men deltakerne ble klappet 
inn av hele A-lagstroppen til eliteseriehymnen på fotballskolens siste dag. En verdig avslut-
ning på en fin fotballskole! 

Odd og Rema 1000 Fotballskole. Denne fotballskolen ble arrangert i høstferien 6.–8. oktober 
med 124 jenter og gutter i alderen 6–14 år. Instruktører var spillere fra Odds utviklingsavde-
ling, trenere fra Odds utviklingsavdeling og elever fra Telemark Toppidrett Gymnas. For å ha et 
varmt sted å spise lunsj var vi så heldige at vi fikk låne klasserommene til Voksenopplæringen. 
Også denne gangen var deltakerne så heldige at fotballskolen ble avsluttet med å bli klappet 
inn på Skagerak Arena av hele A-laget til eliteseriehymnen over høyttaleranlegget.

Til slutt må det rettes en stor takk til Telemark Toppidrett Gymnas som stiller instruktører til 
rådighet. Vi ønsker også å takke Herkules Café og Oddemor som tilbereder og serverer lunsj 
til sultne fotballspillere på begge fotballskolene, og til Bama på Rødmyr som leverer frukt.

ÅRSRAPPORT NTF ELITETILTAK
Som vanlig ble vi også i 2020 tildelt to NTF Elitetiltak: For G-16 (G 2004) 6. – 8. mars og for 
G-15 (G 2005) 27. – 29. mars. Dette er turneringer for de aldersbestemte lagene til klubbene i 
de to øverste divisjonene i Norge. Disse helgene spilles det kamper på treningsbanen og Skag-
erak Arena. Vi låner klasserommene til Voksenopplæringen og til Telemark Toppidrett Gymnas 
til gjestende lag, og vi benytter kantina på Skagerak Arena for måltider. Foreldregruppen til de 
deltakende kullene bidrar på dugnad, og gjør en veldig god jobb.

Vi var heldige som fikk gjennomført tiltaket for G-16 helgen før landet stengte ned. Den hel-
gen deltok følgende lag: Vålerenga, Viking, AIK, Brann, Strømsgodset, Ull/Kisa, Odd, Start og 
Sandefjord. AIK vant tiltaket, mens Odd kom på en sterk 2. plass. 
Koronapandemien var på vei allerede ved gjennomføring av dette tiltaket. Vi tok de hensynene 
vi måtte ta i forbindelse med smittevern, og det har ikke dukket opp smittetilfeller relatert til 
dette elitetiltaket i etterkant. 

Elitetiltaket for G-15 som skulle gjennomføres i slutten av mars ble selvsagt avlyst.
Disse helgene bærer preg av et høyt sportslig nivå, hvor noen av de beste spillerne i Norge får 
testet seg mot hverandre. Vi er så heldige å ha alt av fasiliteter på plass på Skagerak Arena, 
som har gjort at vi har blitt tildelt ett elitetiltak også i 2021. I 2020 gjennomførte vi med direk-
tesendte kamper på ta.no. Dette er noe som løfter arrangementet et par hakk og som vi tar 
med oss videre til 2021. 

Vi hadde ikke klart å gjennomføre på en like god måte uten det gode samarbeidet med forel-
dregruppene på alderskullet som deltar, samt Voksenopplæringen, TTG og Villa Mat. 
Odds ansvarlige person for arrangementene er Anders Løkken.
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ÅRSRAPPORT FOTBALL SFO

Dette året ble også svært redusert når det gjelder vårt fotball-SFO-prosjekt. I månedene jan-
uar, februar og mars gjennomførte vi kun totalt 16 fotballøkter før alt ble nedstengt. Vi hadde 
avtaler med skolene Stigeråsen, Lunde, Moflata og Grønli disse månedene.
 
Instruktører disse månedene var Anders Løkken, Marius Siljan, Aurora Kontni, Eline Heiberg, 
Ylva Stamland, Elias Helgen og Lucas Auran.
Vi håper å kunne komme sterkere tilbake i løpet av 2021. 

ÅRSRAPPORT FOR ODDS 
GATELAG OG ARBEIDSTRENING 
Odds gatelag er et samarbeid mellom Odds Ballklubb og Skien kommune. Prosjektet handler 
om å gi et lavterskeltilbud til mennesker som har eller har hatt et rusproblem. 

I likhet med aktivitetsgruppene er gatelaget et prosjekt som har fokus på fysisk aktivitet og 
sosialisering. Samtidig føler den enkelte deltaker mestring og tilhørighet til noe større enn 
bare fotballen, også til Odd Ballklubb og klubbens posisjon i Telemark. 

Odds gatelag er et tilbud som har organisert to økter i uken. Spillerne møtes til frokost og 
sosialt samvær i forkant av hver trening, får klær ferdig vasket til hver trening og kamputstyr 
til kamper. 

2020 startet som planlagt med trening og interne turneringer i Stevnehallen. Vi deltok også i 
en turnering i Sandarhallen mot Sandefjord og Fram. Vi hadde vår siste vanlige aktivitet 09.03. 
før Norge ble nedstengt.  

16.04. kunne vi gjenoppta begrenset aktivitet. Økten ble bestående av ikke-kontaktskapende 
trening og vi serverte baguetter og pizza etter trening. Vi gjennomførte vår aktivitet frem til 
11.12., da vi igjen ble nedstengt.

Vi har hatt tre sosiale samlinger: Bowling, sommeravslutning i Norsjø ferieland og go-kart-
kjøring. Det ble i 2020 gjennomført 78 treninger, men kun to kamper.

Totalt har det vært 53 spillere, hvorav sju kvinner, innom gatelaget. Før nedstenging hadde vi i 
snitt 20 brukere, mens etter falt snittet ned til ni-ti.

Dette har vært et annerledes år hvor vi har etterlevd de til enhver tid gjeldende smittevernre-
glene.

Deltakerne i løpet av året har vært fra Skien, Porsgrunn, Brevik, Drangedal og Herre. Av 53 
besøkende har ca. 12 vært innom Aktivitetsgruppa i Skien kommune. Sju er kommet ut i an-
nen form for aktivitet, som skole, arbeid eller arbeidspraksis.
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ÅRSRAPPORT HISTORIE-
KOMITEEN
I 2020 ble det vedtatt at historiekomiteen i Odd skulle flyttes over fra Odds Ballklubb til hoved-
foreningen IF Odd etter vedtak i begge instanser. Det betyr et endret fokus for komiteen fra i 
hovedsak fotball til hele feltet av Odds virksomhet gjennom tidene. Komiteens sammensetning 
er den samme (Eivind Blikstad, Bjørn Hogstad, Per Eirik Hekkelstrand og Frode Bakken) og 
komiteen er valgt for tre år.

Idrætsforeningen Odd (IF Odd) regnes i dag som landets eldste eksisterende brede idretts-
forening. Foreningen ble stiftet i 1885 og er fullt ut intakt. Det hele startet med turn og ski. 
Seinere ble Odd aktiv på en rekke områder, i dag er det fotball som dominerer, men også turn 
spiller en viktig rolle med ski som mindre aktiv aktør for øyeblikket. 
 
Det er veteranen Ole Erik Hansen som er leder i IF Odd i dag og hans baseområde er det som 
kalles Klubbhuset i 2. etasje i vestre tribune på Odd stadion. 
 
Ikke bare er IF Odd eldst, Odd har også landets best bevarte og mest rikholdige arkiv over 
virksomheten allerede fra 1885. I Odds arkiv finnes også den originale stiftelsesprotokollen fra 
1885. Mange Odd-medlemmer har bidratt til å dokumentere og bevare historien gjennom dette 
arkivet. Arkivet er profesjonelt ordnet av Riksarkivet i Oslo og har både hatt «bolig» på Høg-
skolen i Porsgrunn og i Bjørn Hogstads arkivområde i vestre tribune på stadion. Arkivet er på 
ca. 40 hyllemeter.
 
Nylig har IF Odd på vegne av hele Odd-familien inngått avtale om å få til en mer permanent 
sikker lagring av dette historiske arkivet i Skien. Dette skjer i Kverndalen i Vinmonopolets 
gamle lokaler. Dette er i lokaler som eies av Kontorbygg AS. Det er all grunn til å takke 
Knut Wille og Rolf Erling Andersen for at de med ressurser fra Kontorbygg AS stiller opp for 
lokalhistoriske lag og foreninger i Skien.
 
Mandag 18. desember 2020 hadde Odd en skikkelig dugnad med flytting av arkivet fra ves-
tre tribune på stadion ned til Kverndalssenteret. Medlemmene av Odds historiekomite deltok 
selvsagt, men også folk fra gatelaget til Odd, blant annet Nelson og Giske Riis. 

Annen møtevirksomhet er under koronaen lagt på is, men historiekomiteen har flere planer og 
håper på snarlig åpning.

ÅRSRAPPORT DIGITALT 
MUSEUM
Odds digitale museum nådde en milepæl i 2020. Da var det samlet en oversikt over alle Odds 
obligatoriske A-lagskamper fra starten i 1894 til 2020. De ligger nå på nettsiden til Odds Ball-
klubb, odd.no.

Odds digitale museum er en samling informasjon om Odd Ballklubbs sesonger, kamper og 
spil-lere gjennom historien. Fordi Odd er en aktiv klubb, legges det stadig til ny informasjon. 
Hvert år skapes det en ny sesong, spilles det nye kamper og spillerne legger nye kamper til 
sin kamp-liste. For hver kamp scores det nye mål og nye resultater legges inn databasen.
På denne måten øker innholdet i Odds digitale museum i takt med Odds historie. Odd er en 
stolt klubb med sterke tradisjoner. Å ta vare på historien er et av våre kvalitetstegn. Enhver 
spil-ler på Odds A-lag er tatt vare på og informasjonen om spilleren er tilgjengelig. Odds digi-
tale museum inneholder også mange bilder av og signaturer fra spillerne. 

Informasjonen i Odds digitale museum øker stadig, også fordi lesere kommer med suppler-
ende informasjon eller bidrar til å rette opp feil. Redaksjonen jobber også med gamle kilder, 
utfyller og tetter hull. Planen er at Odds digitale museum med tiden også skal fange opp A-la-
gets ikke-obligatoriske kamper, samt mest mulig informasjon om Odd 2 og juniorlaget/Odd 3.
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ÅRSRAPPORT PUBLIKUMS-
AKTIVITETER OG ARRANGEMENT
Vi hadde store planer om økte publikumstall på eliteseriekamper og økt engasjement omkring 
fotball i Skien og Telemark, men det vi til vanlig driver med, stoppet opp da koronaen kom i 
mars. Vi måtte tenke nytt.

Året 2020 har på alle måter vært et annerledes år, både når det gjelder publikum og arrange-
menter. 

Publikumsaktiviteter
Alt av fotball ble satt på vent, og eliteserien utsatt. For å holde entusiasmen oppe hos vårt 
publikum, bestemte vi oss for å satse på alternative løsninger hvor publikum likevel fikk inn-
blikk i hva som skjedde i klubben.

Sofakamper
Vi arrangerte sofakamper, en digital løsning i samarbeid med TA, hvor vi på de dagene vi 
skulle ha hatt hjemmekamp, hadde en digital sending. Denne inneholdt blant annet interv-
juer med egne og bortelagets spillere, trenere og fotballeksperter. Vi hadde konkurranser for 
publikum og frivillig betaling av «kampbillett». I disse kampene fikk våre samarbeidspartnere 
være med som kampsponsorer, og en mulighet til å profilere seg i sendingen.

Koronakalender
I samme konsept som julekalender organiserte vi salg av koronakalender. Hele klubben var 
med på å selge, og gjennom hele juli ble det trukket dagsvinnere av flotte premier gitt av våre 
samarbeidspartnere.

Medlemsverving
Vi startet en vervekampanje for å få flere medlemmer i klubben. Vi appellerte til sesongkor-
tinnehavere og andre for å støtte klubben ved å bli medlem. Medlemstallet økte, og dette er 
fortsatt et område klubben jobber med. 

Pappsupportere
Da det ble klart at vi skulle arrangere kamper uten publikum, satte vi sammen med vår sa-
marbeidspartner Erik Tanche Nilssen i gang en kampanje hvor tilskuere, som ikke kunne være 
fysisk til stede, kunne kjøpe seg sin egen pappsupporter. Vår hovedsamarbeidspartner Spare-
bank 1 tente også på ideen, og kjøpte 1000 utgaver av banksjefen. Mange supportere benyttet 
seg av muligheten, og tribunene føltes ikke så tomme da vi endelig kom i gang med kamper.

Drive in på Stevneplassen
I samarbeid med Fjordkraft fikk vi i gang et samarbeid med Skien kommune om lån av Stevne-
plassen til å kunne vise kampene på storskjerm. Dessverre ble ikke dette noen stor suksess, 
selv om det lå mye arbeid bak tiltaket. 

Sosiale medier 
Klubben har som mål å være best på sosiale medier. Vi har fulgt vår markedsplan som sier 
hvor ofte vi skal publisere på Facebook, Instagram og på Twitter. Alle disse tre dekker et ulikt 
publikum, og vi legger ut lenker til saker som publiseres på hjemmesiden. Det legges også ut 
aktuelle saker rundt spillere og klubben. Spesielt i forkant av kamper har vi mye stoff i sosiale 
medier. Her kjører vi også ulike konkurranser for å fenge publikum. I 2020 har vi sett hvor 
viktig det er for klubben å ha mange følgere på de ulike plattformene. Klubben forsøker å nå ut 
til de yngre i sosiale medier, og har derfor i 2020 opprettet konto på TikTok. Vi er allerede nest 
størst på TikTok blant eliteserieklubbene, bare en eliteserieklubb har flere følgere enn oss. Vi 
satser videre på TikTok i 2021. 

Vi ønsker at vår hjemmeside skal være først ute med nyheter om klubben, blant annet om nye 
spillere og andre nyheter om klubben. Hippen, som foregår i garderoben etter kamp (ved sei-
er), har vi klart å dele med vårt publikum til tross for strenge smittevernregler.

Ikke bare i sosiale medier har klubben utmerket seg dette året. Vår daglige leder har gått i 
front for å kjempe for fotballen i koronatiden. Klubben har fått mye omtale, både i lokale og 
riksdekkende medier gjennom alle de ulike områdene vi har bidratt med forslag til løsninger 
på gjennomføring av kamper. Klubben har hatt besøk av kulturministeren, Einar Håndlykken 
har deltatt i tv-programmet Debatten og vært Dagsrevyens lørdagsgjest på NRK. 

Klubben har fått mye oppmerksomhet på mange av de ulike tiltakene vi kom i gang med i en 
krevende tid.

Grasrotprosjekt 
Privatmarkedet arrangerte også en kampanje med tema grasrotandelen til Norsk Tipping. Alle 
som spiller på spill gjennom Norsk Tipping, kan gi en del av innsatsen til et lag eller forening. 
Gjennom kampanjen har vi fått enda flere grasrotgivere, og mer midler kommer klubben til 
gode.

Sesongkortinnehavere som valgte å avstå fra refusjon
Mange hadde allerede kjøpt sitt sesongkort før koronaen rammet oss, men mange valgte også 
å kjøpe til tross for at det var stor usikkerhet rundt hvorvidt det ville bli gjennomført kamper 
i 2020. På privatmarkedet hadde vi i 2020 ca. 1000 solgte sesongkort. De aller fleste av disse 
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valgte å avstå fra refusjon da de ikke kunne komme på kamp. Som en gest til alle disse har vi 
laget «Supporterveggen». Her vil alle som avsto fra refusjon på sitt sesongkort i 2020 få sitt 
navn på veggen. Selve veggen skal avdukes før første hjemmekamp i 2021, og det er fortsatt 
mulig å bidra med sin støtte til klubben ved å kjøpe seg en plass.

Arrangementer i 2020
Eliteserien ble vedtatt utsatt, og vi fikk både en mer komprimert sesong og en sesong som 
varte helt inn i julefeiringa.

Eliteserien startet opp med treningskamper uten publikum, fortsatte med maks 200 tilskuere 
og endte til slutt opp med et tak på 600 tilskuere. I hele 2020 har vi prioritert våre trofaste 
sesongkortinnehavere, medlemmer av klubben og representanter fra Oddrane supporterklubb 
til å komme på kamp. Selv om det ikke på noen måte kan sammenliknes med slik vi ønsker at 
fotballen skal være, ble det mye forberedelser til kampene. En egen kampprotokoll for gjen-
nomføring av kampene ble utarbeidet for toppfotballen, og smittevern ble satt i fokus blant 
publikum og deltakere. 
2. divisjonslaget vårt spilte kun enkel serie, og bare halvparten av det vi til vanlig har av 
kamper i 2. divisjon ble gjennomført med inntil 200 publikum til stede på stadion. 

Vi har gjennom hele 2020 vært nøye med smittevern både i forberedelsene og i gjennomføring 
av kampene. Vi har fantastiske frivillige som stiller opp under arrangementene våre, og som 
sørger for at det på alle måter skal være trygt for publikum, både i form av smittevern og 
generell sikkerhet. Klubben kom tidlig i gang med elektronisk registrering av alle som var til 
stede, og etter hvert med temperaturmåling av tilskuere. Vi hadde gode rutiner som ivaretok 
smittevern på alle våre arrangementer. I løpet av alle de arrangementene vi har hatt i 2020 har 
det ikke forekommet noe smitte eller mistanke om smitte blant publikum eller deltakere.

Da vi måtte unngå å ha kiosken åpen, valgte klubben å heller by på gratis kaffe og muffins til 
alle som ønsket det.

Oddrane supporterklubb må trekkes frem som en viktig bidragsyter i 2020. Administrasjonen 
i Odd valgte å gi en andel av publikumsantallet til supporterklubben. Gjennom hele sesongen 
har de bidratt med støtte til laget i 90 minutter, enten de har vært 30 eller nærmere 100 på 
feltet. Når Odd har spilt bortekamper i 2020, har Oddrane holdt Fort Falkum åpent for at de 
som ønsker skal få se kampene. 

Temakamper
Planen var å ha ulike temaer som var publikumsretta i samarbeid med ulike aktører på alle 
kamper gjennom hele sesongen 2020. Dessverre måtte disse planene utgå, men 31.10., i 
kampen mot Sarpsborg 08, hadde vi «årets varmeste kamp» i samarbeid med Kirkens Bymis-

jon. Stadion var preget av inngangen til Kirkens Bymisjons årlige oransje skjerfkampanje, hvor 
fokus er «et varmere samfunn». Alle som kom på stadion denne dagen fikk utdelt varm sol-
bærsaft av representanter fra Kirkens Bymisjon.

Annonsering
I forkant av alle hjemmekamper i eliteserien og 2. divisjon har vi annonser i TA, både nettan-
nonser og i papiravisa. Vi bruker også sosiale medier for å skape engasjement rundt at Odd 
spiller kamp. Seertallene fra Discovery viser at vi har hatt mange seere gjennom hele 2020, og 
spesielt da vi lå veldig godt an i toppen av tabellen.

Arbeidet med publikumsaktiviteter fortsetter i 2021, og vi skal bli enda bedre på å øke engas-
jementet hos publikum. Det er en stor oppgave som ligger foran oss, men vi håper at et pub-
likum som er sultefôret på fotball skal hjelpe oss med å øke publikumstallene fra der vi var i 
2019.

20.02.2021
Skagerak Arena

Line Refsdal
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ÅRSRAPPORT FRA ODDS 
BEDRIFTSMARKEDSARBEID

Bedriftsmarkedsavdelingen i Odds Ballklubb står for ca. 50 % av klubbens omsetning og har 
i sesongen 2020 hatt avtaler med ca. 190 bedrifter. Av disse er 78 Odd-partnere, 41 «Tele-
markingen» og 70 andre kunder. 

Odd-partnerne er fordelt slik:

Bronsepartnere: 95 000 kr – 250 000 kr 53 bedrifter
Sølvpartnere: 250 000 kr – 500 000 kr 14 bedrifter 
Gullpartnere: 500 000 kr – 1 million kr 7 bedrifter 
Telemarkslauget: over 1 million kr 9 bedrifter

Omsetningen fra bedriftsmarkedet i 2020 var i underkant av 30 millioner kr, hvorav Odd-part-
neravtaler utgjør den største delen av omsetningen. På grunn av korona var omsetningen 
betydelig lavere enn den har vært de siste årene, hvor den har ligget på ca. 40 millioner kr.

Odd Awards
Vi startet året med en ny fest på Skagerak Arena. For første gang arrangerte vi Odd Awards, 
hvor hele Odd-familien var representert: Spillere, trenere, styret, supportere, tillitsvalgte, 
frivillige og ansatte. Det ble delt ut seks priser i ulike kategorier, og årets sponsor ble Kon-
torpartner Vestfold-Telemark AS. Det ble et vellykket arrangement som vi vil fortsette med i 
årene fremover.

Korona og nedstenging
Da landet ble stengt ned i mars 2020, var mange avtaler signert, men det ble bråstopp i salget. 
Mange av kundene våre permitterte ansatte, flyttet til hjemmekontor, noen stengte helt ned, 
mens andre hadde omsetningsøkning. Usikkerheten rundt omfanget av pandemien gjorde at 
mange var veldig føre var og stengte helt ned. Det var stor forskjell på bransjene.

I en normalsesong selger vi mange aktiviteter og arrangementer knyttet til kampdag. Dette 
var det vanskelig å selge mer av utover sesongen.

Odd-partnere
En viktig del av en Odd-partneravtale er nettverksbygging på frokostmøter, møtecup og kamp-

dag. Vi avholdt vanlige frokostmøter i januar og februar før alt stengte ned, og etter nedsteng-
ingen kastet vi oss ut i den digitale møteverdenen. Vi avholdt digitale frokostmøter i samarbeid 
med ulike Odd-partnere med god respons. Vi gjennomførte noen fysiske sponsortreff i løpet 
av året, blant annet møtecup med begrenset antall deltakere og én meters avstand i den store 
møtesalen til Skjærgården Hotell & Badepark med 50 fornøyde kunder. Det er svært få kunder 
som har terminert avtalene eller bedt om kompensasjon, og vi har flotte, lojale samarbeid-
spartnere som virkelig har tatt en for laget. 

I løpet av høsten 2020 har vi signert flere nye bedrifter som kommer inn for fullt i 2021, selv 
om vi ikke vet når vi kan møtes fysisk og når vi får sesongstart.

Kreative løsninger
Ved inngangen til sesongen hadde vi ledig reklameplass på drakta. Bedriftsavdelingen kom 
opp med et kreativt forslag om å selge denne plassen fra kamp til kamp, og sammen med 
kundene gjorde vi dette til et godt produkt. Kundene fikk beholde spillerdraktene og et unikt 
lagbilde med sin logo.
Vi hadde gode TV-tall i 2020 siden ingen kunne se Odds Ballklubb live på Skagerak Arena. Det 
ga oss fornøyde kunder som hadde kjøpt LED-reklame og logo på drakt.

Mange av «Telemarkingen»-kundene som har mindre sesongkort- og LED-avtaler, inviterte vi 
på VIP på kampdag. De var med i trekningen om plasser på kamp, og de ble tatt godt hånd om 
med full servering.   

Tiden fremover
Vi jakter hele tiden på nye Odd-partnere, og våre beste leads får vi fra fornøyde kunder. Vi må 
fortsatt bruke det vi er unike på som er fotballen med trenere og spillere, hjemmekamper i 
Eliteserien og NM, gåsehudopplevelsene, vinnerviljen og energien. Odds Ballklubb har timevis 
med TV-timer og spaltemeter med avisoppslag. Det er våre sterkeste kort i konkurransen om 
oppmerksomheten.

Stor takk til alle sammen for et godt samarbeid i et annerledes år!

Skagerak Arena
15. mars 2021

Kjersti Stordalen
Salgssjef, bedriftsmarked
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ÅRSRAPPORT MILJØ-
PROSJEKTET
Odd beholder gullet på miljøtabellen også framover. Det har Skagerak Energi sørget for.
I fjor ble Marit Schulstok ansatt som miljøkoordinator i Odds Ballklubb. Hun ble ansatt på 
prosjektmidler fra Skagerak Energi for å sørge for at Odd fortsetter å være Norges mest mil-
jøvennlige fotballklubb, tross stadig sterkere konkurranse.

Odds første miljøkonferanse
I august ble Broddrane barneklubb reetablert. Denne gangen med et grønt fokus og samarbeid 
med Miljøagentene i Grenland. I september samarbeidet Broddrane med TV-aksjonen om et 
renere hav, med innsamling av søppel og innsamling av penger. 
I september ble den første miljøkonferansen arrangert på Skagerak Arena. Temaet var kun-
stgress og miljø og samlet 75 personer som har befatning med baneanlegg rundt om på hele 
Østlandet. De fremste ekspertene på området deltok. Det planlegges ny miljøkonferanse igjen 
i 2021.

FN-pilot for bærekraft
I løpet av høsten inngikk Odd en avtale med BDO. Målet er å avholde et eget bærekraftprosjekt 
i samarbeid med private og offentlige virksomheter i regionen vår. Bodø/Glimt har tidligere 
gjort det samme. 

Odd kan bli pilot for FN for en modell for samarbeid der idrettslaget samler private og offen-
tlige aktører for å arbeide aktivt med FNs bærekraftmål. Mye av høsten gikk med til å rekrut-
tere deltakere. Selve prosjektet vil foregå fra april til oktober 2021.

Avfallsfri stadion
Høsten 2020 ble også oppstarten for arbeidet med egen avfallsstrategi kalt Avfallsfri stadi-
on. Målet er å øke graden av sortering, minimere det totale avfallet og kutte bruken av plast i 
årene som kommer.

Ellers innebærer miljøprosjektet et samarbeid med Skagerak Energilab og produksjon av 
solkraft på taket av stadion. Energilaben er Norges største testanlegg for fornybar energi. Vi 
jobber videre med planene om en grønn stadion - å kle inn vegger og tak med planter, blom-
ster og grønnsaker. 

Det jobbes også med å få på plass et undervisningsopplegg i matematikk og naturfag for sko-
lene i samarbeid med vitensenteret Du verden, kalt Oddetall. Odds Ballklubb ble også medlem 

av det nystartede klima- og energinettverket til Telemark og Vestfold fylkeskommune.
Miljøprosjektet i Odd er selvfinansierende. Midlene til sportslige aktiviteter er adskilt fra 
midlene som går til miljø. Det er viktig for å holde trøkket oppe og videreutvikle miljøsatsingen 
i årene som kommer.
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ÅRSRAPPORT BRODDRANE
I august 2020 ble Broddrane barneklubb reetablert. Klubben er for alle som liker Odd, Brodd, 
fotball, moro og miljø.

Brodd er maskot for både Odds Ballklubb og Broddrane barneklubb. Han er en glad bie som 
bor på Skagerak Arena. 
Han elsker Odd-fotball og honning, og bryr seg om slektningene også utenfor stadion. De som 
summer rundt og lager honning og sørger for at 30 prosent av maten vår blir laget.

Pakker i posten
Alle som melder seg inn i Broddrane barneklubb får en velkomstgave i posten, blant annet 
med klubbens eget skjerf. 
Når medlemmene har bursdag får de en postpakke med hyggelig hilsen fra spillerne, en fin 
gave og en liten putt honning laget av Henriks honning i Skien.

Ny sang og musikkvideo
Klubbens slagord er «Vi svermer for Odd». Og klubben fikk sin egen sang i høst som heter 
«Vi er Broddrane». Den er laget av Stian Collier som også tidligere har laget Odd- og Brod-
drane-sanger. 
«Vi er Broddrane» kan søkes opp på de fleste digitale plattformer, og på Youtube kan man 
også se musikkvideoen som ble spilt inn i Duestien barnehage i november.
TV-aksjon for et renere hav

I september samarbeidet Broddrane med TV-aksjonen for et renere hav. Da ble det samlet inn 
250 tonn søppel i samarbeid med Ragn-Sells. Og det ble samlet inn 41 159 kroner som gikk i 
sin helhet til TV-aksjonen.
2020 har vært et spesielt år. Når smittefaren er redusert og vi igjen kan åpne for publikum, vil 
det bli flere aktiviteter på stadion. Ved nyttår var det 82 medlemmer av Broddrane.

Samarbeidspartnerne
Broddrane barneklubb ble startet som et samarbeid mellom Miljøagentene i Grenland, Skag-
erak Energi og Odds Ballklubb. 
Klubben har også et samarbeid med Renovasjon i Grenland. Sammen har vi laget nettartikler 
og utarbeidet fire videosnutter om kildesortering som har vært vist på TikTok og gjengitt på 
Broddranes egne Facebook-side.
Bursdagskortene er trykket av Grep og pakkene sendes ut med Bypost. Fjuz har designet den 
nye logoen og laget video ved oppstart og musikkvideo til den nye sangen.
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ÅRSRAPPORT FOR ODD ESPORT
Odd eSport har i løpet av 2020 hatt ca 70 aktive spillere fordelt på 4 grener fordelt igjen på 3 
spill. 

I løpet av året har vi hatt høy aktivitet blant våre spillere, Pro Clubs-avdelingen med 3 ukent-
lige kvelder med ligaspill, laget spiller mot europa-toppen innen 11 mot 11 i FIFA. 
 
I Eserien hvor våre spillere kjemper mot noen av norges aller beste spillere i tv-sendte 
kamper hos Discovery+ (tidligere Dplay). Eserie-gutta har vært gode show-mennesker der Odd 
har gått fra å være nestdårligst på seertall til nestbest! 

 Racing-avdelingen kjører F1. Her har vi spillere i mange divisjoner med gode resultater. 
Denne avdelingen har 2 treninger i uken, hvor utøvere har 50% treningsplikt på en måned. 
Hver mandag er det løpsdag. Odd eSport Racing har nå førere i alle 8 divisjoner, inkl 1. Divis-
jon hvor norges raskeste Formel 1-førere konkurrerer. Odd har her også en lokal gutt (Eivind 
Lie fra Gvarv) i 1. Divisjon!

Til slutt har vi en gjeng som spiller en av de mest populære spillene i verden, Rocket League. 
Den lokale gjengen spiller i Telialigaen. Rocket League er et spill Odd bør satse mer på og fra 
et fysisk tilholdssted.  

Vi har dette året tilbudt organisert esport med dyktige trenere og ledere. Vi er stadig i utvikling 
og jobber for å bli bedre for hver dag, bedre på å trene e-sport-spillere, bedre på content til 
SoMe, bedre på å selge produktet og bedre på streaming av e-sport. 

Esport-avdelingen har inngått en avtale med Telemarksavisen som skal sende e-sport fra Odd 
3 dager i uken.  
 
Våre inntekter inneværende år har kommet fra sponsorater. TA, Elkjøp og Hummel/Falkum 
Sport er pr nå våre samarbeidspartnere. Det jobbes med å utvide og øke inntekten til E-sport. 
 
På kostnadssiden har innkjøp av nødvendig utstyr og ligakostnader vært hovedutgiftene. Det vil 
bli jobbet med at våre trenere skal få noen form for kompensasjon på sikt. 

Styret i esport har bestått av Styreleder, nestleder og 2 styremedlemmer. Det har vært en-
dringer i styret, og nytt styremedlem vil bli annonsert i første kvartal 2021. 

Det har vært tre likestilte ledere i esport. Mario Vasquez, Gaute Seip og Stig Rune Hansen. De 
tre har forskjellig ansvarsområder. Vi har stor tro på ytteligere økning i antall og kompetanse 
det kommende året. E-sport er verdens mest økende sport, både på deltagere og tv-seere. 
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING 
 

Til årsmøte i Odds Ballklubb 

 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon  
Vi har revidert årsregnskapet for Odds Ballklubb som består av balanse per 31. desember 2020, 
resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og en beskrivelse av vesentlige anvendte 
regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. 

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av 
selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020 og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per 
denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen  
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene 
er beskrevet i avsnittet Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige 
av selskapet i samsvar med de relevante etiske kravene i Norge knyttet til revisjon slik det kreves i lov og 
forskrift. Vi har også overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår 
oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 
Øvrig informasjon omfatter informasjon i klubbens årsrapport bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende 
revisjonsberetningen. Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for den øvrige informasjonen. Vår 
uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke den øvrige informasjonen, og vi attesterer ikke den 
øvrige informasjonen.  

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese den øvrige informasjonen med 
det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og 
årsregnskapet eller kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder 
vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.  

Ledelsens ansvar for årsregnskapet 
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å 
kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av 
misligheter eller feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og 
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for 
årsregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle selskapet eller legge ned 
virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder 
vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon 
utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke 
vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig 
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dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene 
som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.  

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg 
► identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller 

feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis 
som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon 
som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter 
kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern 
kontroll; 

► opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme 
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om 
effektiviteten av klubbens interne kontroll; 

► vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og 
tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige;  

► konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede 
revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape 
betydelig tvil om klubbens evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det foreligger vesentlig usikkerhet, 
kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet. 
Hvis slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må vi modifisere vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert 
på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan 
imidlertid medføre at klubbens evne til fortsatt drift ikke lenger er til stede;  

► vurderer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert 
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene 
på en måte som gir et rettvisende bilde;  

► innhenter vi tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis vedrørende den finansielle informasjonen til enhetene 
eller forretningsområdene i konsernet for å kunne gi uttrykk for en mening om konsernregnskapet. Vi er 
ansvarlige for å fastsette strategien for, samt å følge opp og gjennomføre konsernrevisjonen, og vi har et udelt 
ansvar for konklusjonen på revisjonen av konsernregnskapet. 

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen, tidspunktet for vårt 
revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon, herunder vesentlige svakheter i den interne 
kontrollen som vi avdekker gjennom vårt arbeid. 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering 
og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i 
Norge. 

 
Porsgrunn, 1. mars 2021 
ERNST & YOUNG AS 

Revisjonsberetningen er signert elektronisk 

Bård Erik Pedersen 
statsautorisert revisor 
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

BBåårrdd  EErriikk  PPeeddeerrsseenn
SSttaattssaauuttoorriisseerrtt  rreevviissoorr
På vegne av: Ernst & Young AS
Serienummer: 9578-5992-4-3009005
IP: 145.62.xxx.xxx
2021-03-01 16:20:19Z
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KONTROLLUTVALGET 
ÅRSRAPPORT

Kontrollutvalget har vurdert den økonomiske situasjonen, basert samtaler med styrets leder 
og klubbens økonomi- og administrasjonssjef. På grunn av pandemien har det i år kun vært 
gjennomført digitale møter, uten at det har skapt utfordringer for utvalgets arbeid. Vi har fått 
tilgang til resultatregnskap, balanse og forslag til årsrapport, samt forslaget til budsjett for 
2021. 

Årsmøtet får presentert et sammenslått konsernregnskap med Odds Ballklubb som morsel-
skap og Odds Ballklubb Eiendom AS som datterselskap. Vi mener som tidligere at det er riktig 
for årsmøtet å ta stilling til regnskap i både morselskap og konsern, da konsernregnskapet 
som helhet gir det beste bilde av virksomhetens drift og finansielle stilling.

Det er vårt inntrykk at den økonomiske oppfølgingen i Odds Ballklubb er god og klubben har 
løpende den nødvendige informasjonen til å ta styringsgrep som kreves.  Rutinene for utarbei-
delse av økonomiske forhold, herunder risikovurderinger virker til å være god. Som for veldig 
mange andre virksomheter, ble starten på pandemien preget av stor usikkerhet med hensyn 
på økonomiske konsekvenser. Klubben gjennomførte kostnadsreduserende tiltak tidlig og bev-
iste med det både evne og vilje til å gjennomføre nødvendig tilpasninger når situasjonen tilsier 
det. Etter hvert ble det innført kompensasjonsordninger som medførte større forutsigbarhet. 
Årets resultat er på 2,7 millioner kroner. Egenkapitalen i konsernet utgjør ved utgangen av 
året ca. 25 millioner kroner. Bedring av egenkapitalen, i tillegg til at posten «Kontanter og 
kontantekvivalenter» har økt med nesten 7 millioner kroner indikerer at Odds Ballklubb tross 
alt har kommet godt ut av «koronaåret» 2020. Det er likevel stor usikkerhet om hvordan klub-
ben spesielt og fotballen generelt vil påvirkes langsiktig, noe styret bør ta hensyn til i sine 
fremtidige vurderinger og disposisjoner.

Som de foregående år legger styret frem et forslag til budsjett som er i tilnærmet i balanse. 
Sum driftsinntekter og sum driftskostnader er begge nær 7 millioner kroner høyere enn det 
som ble resultatet i 2020. Tatt i betrakting klubbens handlingsrom, mener vi at dette er en 
akseptabel og håndterbar risiko. I skrivende stund er det fremdeles betydelig usikkerhet 
knyttet til oppstart og gjennomføring av årets sesong og man vil også i år være avhengig av at 
kompensasjonsordninger for å unngå å gjennomføre risikoreduserende tiltak. Det er allerede 
gjennomført spillersalg som i betydelig grad reduserer det budsjetterte beløpet på «Gevinst 
ved salg av spillerettigheter».

Kontrollutvalget har ikke funnet spesielle forhold vi vil påpeke og anbefaler at årsmøtet god-
kjenner årsregnskapet med balanse for 2020. Videre mener vi at årsmøtet, med merknadene 
ovenfor, kan godkjenne det fremlagte budsjettet for 2021.

Skien, 29. mars 2021
Kontrollutvalget

Kjell Hansen (sign)   Tom Helge Rønning (sign)  Kjell Magne Holte (sign)
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INNSTILLING HJALMARLOSJEN

Innkommet forslag fra Hjalmarlosjen

TRENINGSLEIRER OG TRENINGSKAMPER I AUTORITÆRE REGIMER, SPONSORAVTALER SOM 
FREMMER AUTORITÆRE REGIMER

Hjalmarlosjen ved Thomas Kverndokken har sendt inn to forslag som begge dreier seg om 
virksomhet i forbindelse med autoritære regimer, konkret om ikke å legge treningskamper og 
treningsleirer i regimer som ansees som autoritære og ikke å inngå partneravtaler med stater 
og/eller selskaper som fremmer autoritære regimer.

De siste årene har vist at autoritære regimer, land der det er dokumentert at det begås sys-
tematiske og grove brudd på menneskerettigheter og folkeretten og selskaper med navn som 
kan relateres til slike regimer i stadig større grad involverer seg i toppidrett, også fotball, både 
som sponsorer, tilbydere av treningsopplegg og på eiersiden i lag og klubber. Slik deltakelse 
bidrar til å skape positiv oppmerksomhet rundt de aktuelle autoritære regimene.

Partnerskap og aktivitet med idretten generelt, og fotballen spesielt, er en populær måte for 
autoritære regimer å bedre sitt omdømme på. Styret er opptatte av at idretten må stå ved sine 
verdier, og velge både partnere og leverandører i tråd med det.

Styret støtter forslaget fra Hjalmarlosjen, og innstiller til årsmøtet på å vedta forslagene.
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Forslag til årsmøtet til Odds ballklubb 2021 

 

1. Forslag om treningsleire og treningskamper i autoritære regimer 

Odds ballklubb skal ikke legge treningsleire eller spille treningskamper i 
land der det er dokumentert at det begås systematiske og grove brudd på 
menneskerettighetene eller krigens folkerett. 

Begrunnelse: Autoritære regimer ønsker å skape positiv 
oppmerksomhet rundt seg selv ved å lokke fotballklubber – også norske 
– til å legge treningsleire og treningskamper til sitt land. Vi som klubb 
skal ikke la oss bruke som virkemiddel i PR-kampanjer fra slike regimer, 
verken i dag eller i fremtiden. Obligatoriske kamper i f.eks Europacup 
må selvfølgelig spilles. 

2. Forslag om sponsoravtaler som fremmer autoritære regimer 

Odds ballklubb skal ikke inngå sponsor- eller samarbeidsavtaler med 
stater eller selskaper med samme navn som stater der det er dokumentert 
at det begås systematiske og grove brudd på menneskerettighetene eller 
krigens folkerett. Det samme gjelder selskaper som er heleid av slike 
stater. 

Begrunnelse: I den internasjonale fotballen blir stadig flere klubber 
sponset av selskaper som fremmer og renvasker autoritære regimer. Det 
er naivt å tro at slike selskaper ikke vil prøve å komme seg inn også på 
det norske sponsormarkedet. Det er viktig at vi som klubb følger med i 
utviklingen og sier nei til å legitimere diktatur og autoritære krefter. Vi 
mener slike avtaler kan gi langvarig skade på klubbens omdømme. 

Dersom klubben er usikker på hvordan de skal forholde seg til land som 
er grensetilfeller anbefales det at klubben tar kontakt med fagfolk i for 
eksempel Amnesty for å få et definitivt svar. 

 

For Hjalmarlosjen 

Thomas Kverndokken 

LOVENDRINGER
STYRETS INNSTILLING TIL LOVENDRINGER I ODDS BALLKLUBB
Loven endres som følge av vedtak om overføring av historiekomiteen til IF Odd.

I de vedlagte papirene er endringene i Odds Ballklubbs lover vist med overstrykning for slettet 
lovtekst og understrekning for ny lovtekst. De gjeldende lovene før ev. endringer er vedlagt til 
slutt.

Forslag til vedtak:
1. Årsmøtet vedtar å endre loven slik at § 16 (14) e) iii) slettes. Påfølgende underpunkter 
får endrede punktbokstaver i tråd med slettingen.
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  Side 10 av 14 

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 

d) Valgkomité: 
i. Velge valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem, alle 

med funksjonstid på to år. 
ii. Foreta valget slik at leders og ett medlems funksjonstid utløper det 

ene år og ett medlems og varamedlemmets funksjonstid det annet år. 
e) Øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan: 

i. Leder og nestleder til barne- og ungdomsavdelingen med 
funksjonstid to år, slik at funksjonstiden utløper i ulike år. 

ii. Tre styremedlemmer til barne- og ungdomsavdelingen med 
funksjonstid to år, slik at to styremedlemmer trer ut det ene året og 
ett styremedlem det annet år. 

iii. Fire medlemmer til Historiekomiteen med funksjonstid tre år. 
iv.iii. Fire medlemmer til Merke- og medaljekomiteen med funksjonstid 

tre år. 
v.iv. Representanter til styrene organisert i aktuelle samarbeidende lag, 

foreninger, selskaper eller andre rettssubjekter. 
 

Leder og nestleder(e) velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter 
velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det 
velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv. 
 

(15) Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap. 
 
§ 17  Stemmegivning på årsmøtet 
 
(1)  Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være 

truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer 
enn én stemme, og ingen kan stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal 
anses som ikke avgitt.  

 
(2)  Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes 

krav om det. Blanke stemmer eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, 
eller som inneholder flere kandidater enn det antall som skal velges, teller ikke, og 
stemmene anses som ikke avgitt.  

 
(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de 

avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest 
stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

 
(4)  Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha 

mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av 
varamedlem. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første 
omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas 
så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt 
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OVERFØRING AV 
HISTORIEKOMITEEN
Historiekomiteen er i dag organisert som en komité valgt av årsmøtet i Odds Ballklubb, og 
har således Odds Ballklubbs historie som sitt hovedområde. Samtidig favner Odd-historien 
bredere, både med tanke på tidligere og nåværende aktive klubber. 

For å gi historiekomiteen mandat til og rom for å gå bredere ut i sitt virke, ble det foreslått for 
årsmøtet 25. februar 2020 å flytte historiekomiteen fra Odds Ballklubb til Idrætsforeningen 
Odd (IF Odd). IF Odd har siden da selv ønsket å få historiekomiteen overført.

Basert på tidligere vedtak, foreslår derfor styret at historiekomiteen overføres til IF Odd. 
Overføringen medfører lovendring, som behandles som egen sak.

Forslag til vedtak:

1. Overføring av historiekomiteen
Historiekomiteen overføres Idrætsforeningen Odd.

Det er anledning til å tegne støttemedlemskap som ikke gir stemmerett og heller ikke 
medlemskap i IF Odd allianseidrettslag. Styret gis fullmakt til å fastsette kontingenten for 
støttemedlemskap.

Styret i barne- og ungdomsavdelingen gis fullmakt til å fastsette treningsavgifter og andre 
egenandeler for aldersbestemte lag.

Styrets begrunnelse:
Kontingentsatsene for 2021 foreslås videreført inn i 2022.

Kontigentsatser 2022
Voksne (18 – 67 år) 430 kr

Student, honnør/pensjonist (67 år ->) 275 kr

Barn og ungdom (-> 17 år) 135 kr

Familiemedlemskap (samme hus-
stand)

700 kr

STYRETS FORSLAG TIL 
KONTINGENTSATSER I 2022
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Odds Ballklubb - konsern Budsjett 2020
Herav Odds 
Ballklubbs 

budsjett 2020
Regnskap 2020

Herav Odds 
Ballklubb 

regnskap 2020
Budsjett 2021

Herav Odds 
Ballklubbs 

budsjett 2021

Inntekter:
Reklame-/sponsorinntekter 41 090 000 41 090 000 29 835 486 29 835 486 35 451 000 35 451 000
Kampbillettinntekter 5 273 000 5 273 000 692 727 692 727 5 591 000 5 591 000
Andre kampdagsinntekter 871 000 871 000 496 295 496 295 877 000 877 000
Medie- og ligasponsoratinntekter 15 510 000 15 510 000 14 991 135 14 991 134 16 277 000 16 277 000
Medlems- og aktivitetsinntekter 763 000 763 000 738 765 738 766 813 000 813 000
Andre salgsinntekter 2 697 000 2 697 000 736 343 736 343 2 158 000 2 158 000
Leieinntekter 436 000 399 000 703 792 327 307 487 000 399 000
Andre inntekter 12 900 000 12 803 000 19 006 971 18 850 589 12 321 000 12 236 000
Sum driftsinntekter 79 540 000 79 406 000 67 201 514 66 668 647 73 975 000 73 802 000

Kostnader:
Variable kamp- og treningskostnader, inkl. arr.kost. 9 047 000 9 047 000 7 001 309 7 001 309 8 504 000 8 504 000
Personalkostn. spillere 19 632 000 19 632 000 18 142 922 18 142 922 20 301 000 20 301 000
Personalkostn. trenere/medisinsk støtteapp. 9 656 000 9 656 000 7 193 501 7 193 501 10 409 000 10 409 000
Personalkostn. adm./andre 11 531 000 11 531 000 10 241 969 10 241 969 11 721 000 11 721 000
Avskrivning spillerkontrakter 3 293 000 3 293 000 3 534 210 3 534 210 2 246 000 2 246 000
Nedskrivning spillerkontrakter 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger for øvrig 3 542 000 2 394 000 3 500 475 2 285 332 3 593 000 2 563 000
Nedskrivninger for øvrig 0 0 0 0 0 0
Administrasjonskostnader 2 656 000 2 548 000 2 886 645 2 817 049 3 128 000 3 055 000
Leie av faste trenings- og kampfasiliteter 10 218 000 11 948 000 9 792 210 11 118 192 7 261 000 8 998 000
Bane- og anleggskostnader egne anlegg 0 0 0 0 0 0
Kostnader reklame/sponsor 10 686 000 10 686 000 7 530 668 7 530 668 8 912 000 8 912 000
Salgskostnader 1 671 000 1 671 000 934 131 934 131 1 457 000 1 457 000
Andre driftskostnader 1 983 000 1 886 000 1 757 712 1 707 364 1 800 000 1 745 000
Sum driftskostnader 83 915 000 84 292 000 72 515 752 72 506 647 79 332 000 79 911 000
DRIFTSRESULTAT I -4 375 000 -4 886 000 -5 314 238 -5 838 000 -5 357 000 -6 109 000
Gevinst/tap ved salg av spillerrettigheter 5 000 000 5 000 000 9 308 760 9 308 760 6 000 000 6 000 000
Direkte kostnader ved kjøp av spillerrettigheter 0 0 0 0 0 0
Leie spillere 0 0 -491 732 -491 732 0 0
Inntekter fra tidligere realiserte spillerkontrakter 0 0 0 0 0 0
Netto transfer 5 000 000 5 000 000 3 502 790 2 979 028 6 000 000 6 000 000
Gevinst/tap ved salg av driftsmidler og andre 
immaterielle eiendeler 0 0 0 0 0 0
DRIFTSRESULTAT II 625 000 114 000 3 502 790 2 979 028 643 000 -109 000
Finansinntekter 69 000 68 000 146 341 146 054 35 000 35 000
Finanskostnader 689 000 170 000 941 238 517 103 554 000 123 000
Finansnetto -620 000 -102 000 -794 897 -371 049 -519 000 -88 000

RESULTAT FØR SKATT 5 000 12 000 2 707 894 2 607 979 124 000 -197 000
Skatter 0 0 0 0 0 0
ÅRSRESULTAT 5 000 12 000 2 707 894 2 607 979 124 000 -197 000

STYRETS FORSLAG TIL 
BUDSJETT 2021

VALGKOMITEENS INNSTILLING
Valgkomiteens innstilling til tillitsverv i 2021. Innstillingen er enstemmig.

På ekstraordinært årsmøte 25. august 2020 ble alle på valg i valgte tillitsverv gjenvalgt på kon-
tinuasjon grunnet omstendighetene rundt koronapandemien. Dette medfører at mange nå er 
på valg. Det velges i denne omgang på ordinært vis.

Hovedstyre med leder, nestleder, fem styremedlemmer og ett varamedlem

Funksjon Navn År Kommentar
Leder Trond D. Haukvik 2 år Gjenvalg
Nestleder Bernt Ove Søvik 1 år Ny
Styremedlem Marit Kittilsen 1 år Gjenvalg
Styremedlem Knut Helge Hagen 1 år Gjenvalg
Styremedlem Preben Prebensen 2 år Ny
Styremedlem Gro H. Johannessen 1 år Gjenvalg
Styremedlem Øystein Slemdal 2 år Gjenvalg
Varamedlem Mette S. Andersen 2 år Ny

Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem

Funksjon Navn År Kommentar
Medlem Tom Helge Rønning 2 år Gjenvalg
Medlem Marianne Hegna 1 år Ny
Varamedlem Kjell Hansen 2 år Gjenvalg

Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
Valgkomiteen foreslår at hovedstyret gis fullmakt til å foreta valg av representanter til ting og 
møter i organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett i frem til neste årsmøte.
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Øvrige komiteer i henhold til idrettslagets organisasjonsplan
Styre i barne- og ungdomsavdelingen med leder, nestleder og tre styremedlemmer

Funksjon Navn År Kommentar
Leder Bernt Ove Søvik 1 år Gjenvalg
Nestleder Tore Hegna 2 år Gjenvalg
Styremedlem Lise Quivey Flatebø 1 år Gjenvalg
Styremedlem Erik Nordberg 2 år Ny
Styremedlem Siv Hoppestad 2 år Gjenvalg

Merke- og medaljekomité med fire medlemmer

Funksjon Navn År Kommentar
Medlem Erik R. Holmberg 1 år Ikke på valg
Medlem Helge B. Hansen 1 år Ikke på valg
Medlem Hans Jan Seland 1 år Ikke på valg
Medlem Thor Gunnar Sundbø 1 år Ikke på valg

I tråd med forslag til årsmøtet om overføring av historiekomiteen til IF Odd er ikke historie-
komiteen med i innstillingen.
 

Styret i Odds Ballklubb Eiendom AS

Funksjon Navn År Kommentar
Styreleder Trond D. Haukvik 1 år Gjenvalg
Styremedlem Per Otterdahl Møller 1 år Gjenvalg
Styremedlem Marit Kittilsen 1 år Gjenvalg
Styremedlem Erik R. Holmberg 1 år Gjenvalg
Styremedlem Mette S. Andersen 1 år Ny

Styret i AS Odds Stadion
Valgkomiteen foreslår at hovedstyret gis fullmakt til å foreta innstilling av kandidater til styret 
i AS Odds Stadion.

Styret i Falkum Sport AS
Valgkomiteen foreslår at hovedstyret gis fullmakt til å foreta innstilling av kandidater til styret 
i Falkum Sport AS.

Styrene i Odds Ballklubb Eiendom AS, AS Odds Stadion og Falkum Sport AS velges formelt av 
selskapenes generalforsamling, jf. aksjelovens § 6-3 (1), etter innstilling fra Odds Ballklubb. 

Skien, 25. mars 2021

/s/ /s/ /s/ /s/
Finn Tallakstad Marianne Hegna Ola Larsen Erik R. Holmberg

STYRETS INNSTILLING
Hovedstyrets innstilling til valgkomité i 2021.

Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem

Funksjon Navn År Kommentar
Leder Erik R. Holmberg 2 år Gjenvalg
Medlem Ola Larsen 1 år Gjenvalg
Medlem Mona Christoffersen 2 år Ny
Varamedlem Frode Johnsen 1 år Ny

Kandidatene til valgkomiteen er innstilt av hovedstyret, jf. lovens § 22 første punktum.

Vedtatt i styrets møte onsdag 23. mars 2021, sak 21-03.06. 
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ODDS BALLKLUBB LOVER
Stiftet 31. mars 1894, endringer senest av 29.01.2020.

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 

§ 1  Formål

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og 
paralympiske komité (NIF).

(2)  Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet 
skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§ 2  Organisasjon

(1)  Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 

(2)  Idrettslaget er medlem av Norges Fotballforbund.

(3)  Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Vestfold og Telemark idrettskrets og er tilsluttet 
Skien idrettsråd.

(4)  Idrettslaget skal overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs 
regelverk gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov. 

§ 2 B   Idrettslagsallianse

(1)   Idrettslaget inngår i en idrettslagsallianse med IF Odd allianseidrettslag. Lagets formål 
er å drive idrett organisert i NIF.

(2)  Idrettslaget kan ikke drive mer enn én særidrett.

(3)  Idrettslaget plikter å benytte samme navn og logo som allianseidrettslaget, i tillegg 
til angivelse av idrett, og er i den forbindelse bundet av allianseidrettslagets lov og vedtak. 
Medlemmer i idrettslaget blir automatisk medlem av allianseidrettslaget ved innmelding i 
idrettslaget og plikter å opprettholde medlemskap i allianseidrettslaget.

(4)   Idrettslaget har ikke adgang til å tre ut av idrettslagsalliansen, eller vedta sammenslut-

ning med idrettslag utenfor idrettslagsalliansen.

(5)  Oppløsning av en idrettslagsallianse med påfølgende sammenslutning av allianse-
idrettslaget og idrettslag(ene) til et ordinært idrettslag, krever vedtak med 2/3 flertall på 
berørte årsmøter. Sammenslutning av allianseidrettslaget med ett eller flere idrettslag uten 
oppløsning av idrettslagsalliansen krever vedtak med 2/3 flertall på berørte årsmøter.

§ 3  Medlemmer

(1)  For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende:  
a) akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds
 regelverk og vedtak.     
b) ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre organisasjon-
sledd i NIF. 

(2)  Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak 
treffes, skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å 
uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedta-
ket kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt.  Klagen skal sendes 
til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, 
sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. 

(3)  Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.

(4)  Medlemmet plikter å overholde idrettslaget og overordnede organisasjonsledds re-
gelverk og vedtak.

(5)  Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

(6)  Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt 
medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt medlem-
skap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste. 

(7)  a) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en 
periode på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen 
for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet 
samt informere om klageadgang.
 b) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behan-
dles av ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behan-
dling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet 

111110
Odds Ballklubb Årsberetning 2020 Odds Ballklubb Årsberetning 2020



må deretter avholdes innen én måned.
 c) Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til idrettskret-
sen innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som 
eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket oppret-
tholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.  Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft før 
klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort. 

(8) Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister 
i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.

II. TILLITSVALGTE

§ 4  Kjønnsfordeling

(1) Idrettslaget skal arbeide for lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer, komiteer, 
m. v. og representasjon til årsmøte/ting. Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. 
og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være 
representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i 
medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/
oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer 
enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsforde-
lingen. 

 (2)  Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal 
styret innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt 
valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt 
styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.

 (3)  Idrettsstyret kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til 
nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning.

(4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestem-
melsen for et valg/oppnevning.

§ 5  Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

(1)  For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/op-
pnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 
år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine 

økonomiske forpliktelser til idrettslaget.

(2)  Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i idrettslaget: medlem 
av styret, valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, utvalg som ilegger sanksjoner.
   
(3)  Et medlem kan ikke ha styreverv i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse. 
Tilsvarende gjelder andre tillitsverv som gir påvirkningsmulighet over den aktuelle konkurran-
seaktiviteten, eller tilgang på informasjon som kan benyttes til ett av idrettslagenes fordel. 

(4)  Forslagsrett:
 a)  Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget. 
 b)  Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget 
 c)  Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som 
   ligger innenfor sitt arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på  
   årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde. 

(5)  Møterett:
 a) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøtet i   
   idrettslaget. 
 b) Revisor har møte- og talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt 
   arbeidsområde.

§ 6  Stemmerett, valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker

(1)  Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som:
 a) Utfører lønnet arbeid for idrettslaget tilsvarende stillingsbrøk på mer enn 20 %,  
   eller
 b) Mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra idrettslaget i løpet av et kalenderår.

 (2)  En arbeidstaker i idrettslaget har ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte, og er ikke 
valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller overordnede organisasjonsledd. En 
arbeidstaker i et idrettslag i en idrettslagsallianse er ikke valgbar til verv i øvrige idrettslag i 
samme idrettslagsallianse. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet 
ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.
(3)  En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til 
årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller 
oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer.  

(4)  Bestemmelsen er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å utpeke ansat-
trepresentant(er) til idrettslagets styre.
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(5)  En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt 
eller oppnevnt. 

(6)  Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne 
bestemmelsen for et valg/oppnevnelse.

§ 7  Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget

(1)  Et medlem som har en økonomisk særinteresse i driften av idrettslaget som overstiger 
1 G i løpet av kalenderåret, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller 
overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt, eller aksjonær med 
vesentlig innflytelse i en juridisk person som har slik økonomisk særinteresse som nevnt i 
første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget. Tillits-
valgt som får slik økonomisk særinteresse, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å 
fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.

(2)  Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller op-
pnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. 
Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det 
organisasjonsledd representasjonen skjer. 
(3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt 
eller oppnevnt.
        
(4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne 
bestemmelsen for et valg/oppnevnelse.

§ 8 Inhabilitet

(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget er inhabil til å 
tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse: 
 a)   når vedkommende selv er part i saken, 
 b)  når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller 
   nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken, 
 c)  når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer 
   med en part, 
 d)  når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et  
   organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken. 

(2)  Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å 

svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avg-
jørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller 
noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om 
inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.    

(3)  Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte under-
ordnet i idrettslaget.

(4)  Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, 
oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne 
påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende 
viker sete. 
       
(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en 
avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder. 

(6)  I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende 
medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere 
medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems 
habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte 
tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som 
gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller 
annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten 
vesentlig tidsspille eller kostnad.

(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en 
part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner 
grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til 
avgjørelse.

(8)  Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget. 

§ 9  Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll 

(1)  Styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget er vedtaksføre når et flertall av medlemmene 
er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet 
er møteleders stemme avgjørende. 

(2)  Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte, dersom et flertall av 
medlemmene gir sin tilslutning til dette. Ved skriftlig behandling sendes kopier av sakens 
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dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. Ved fjernmøte skal alle møt-
edeltakerne kunne kommunisere med hverandre.
             
(3)  Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for 
idrettslagets medlemmer, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak.

§ 10  Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse

(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres 
vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.

(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. 
(3)  Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.

III. ØKONOMI

§ 11  Regnskaps- og revisjonsplikt mv. 

(1)  Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal utarbeide et årsregnskap som 
vedtas av årsmøtet. Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. Dersom 
idrettslaget har daglig leder, skal også daglig leder undertegne.

(2) Idrettslaget skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon der dette gjelder. 
Idrettslag med en årlig omsetning på fem millioner kroner eller mer, skal engasjere revi-
sor og følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon selv om de ikke er forpliktet til 
dette etter alminnelig lovgivning. For idrettslag som ikke har regnskapsplikt etter alminnelig 
lovgivning, gjelder uansett følgende:
 a)   Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i regnskapsåret  
   og skal omfatte hele idrettslagets aktivitet. Dersom idrettslaget er inndelt i flere  
   grupper/avdelinger, skal de enkelte grupper/avdelingers aktiviteter også vises i  
   regnskapet.
 b)  Alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser deres berettigelse.
 c)  Regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes karakter  
   og idrettslagets art og omfang tilsier. 
 d)  Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og underdokumentasjon skal  
   oppbevares på en trygg måte i minimum fem år etter regnskapsårets slutt.
 e) Bankkonti skal være knyttet til idrettslag, og skal disponeres av minimum to  
   personer i fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av 
   minimum to personer i fellesskap. 

(3)  Idrettslaget skal ha underslagforsikring.

§ 12  Budsjett

(1)  På årsmøtet skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i resulta-
tregnskapet. Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal spesifiseres særskilt.

(2) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre 
det dekkes av positiv egenkapital. 

(3) Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet frem-
legges. 

§ 13  Utlån og garanti

Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er 
sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og ga-
rantier skal opplyses i note til årsoppgjøret. 

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV. 

§ 14  Årsmøtet

(1) Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av 
mars måned.

(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene 
eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på 
idrettslagets internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilg-
jengelig på idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det 
fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som 
skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullsten-
dig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort 
tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av 
innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som 
ikke kan behandles. 
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(4)  Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan beslutte av andre 
personer og/eller media kan være til stede, eventuelt at årsmøtet kun er åpent for medlem-
mer og andre med møterett.

(5)  Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer 
som minst tilsvarer antall styremedlemmer som skal velges av årsmøtet. Dersom årsmøtet 
ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

(6)  På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke 
er oppført på den sakslisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behan-
dles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete vedtar det ved godkjenning av saklisten.

§ 15  Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigenten eller protokollfører behøver å være 
medlem.

§ 16  Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

(1) Godkjenne de stemmeberettigete.

(2) Velge dirigent(er).

(3) Velge protokollfører(e).

(4) Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

(5) Godkjenne innkallingen.

(6) Godkjenne sakslisten.

(7) Godkjenne forretningsorden.

(8) Behandle idrettslagets årsberetning.

(9) Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets be-
retning og revisors beretning. 

(10) Behandle forslag og saker. 

(11) Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å 
fastsette treningsavgifter.

(12) Vedta idrettslagets budsjett.

(13) Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

(14) Foreta følgende valg:
a) Hovedstyre:
 i. Velge styre med leder og nestleder, fem styremedlemmer og ett varamedlem,  
   alle med funksjonstid på to år. 
 ii. Foreta valget slik at leders funksjonstid utløper det ene år, nestleders   
   funksjonstid det annet år, tre styremedlemmers funksjonstid det ene år, 
   to styremedlemmer funksjonstid det annet år og varamedlemmets funksjons 
   tid det annet år.
b) Kontrollutvalg:
 i. Velge kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem, alle med 
   funksjonstid på to år.
 ii. Foreta valget slik at ett medlems funksjonstid utløper det ene år og ett   
   medlems og varamedlemmets funksjonstid det annet år.
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 
 representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
d) Valgkomité:
 i. Velge valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem, alle med   
   funksjonstid på to år.
 ii. Foreta valget slik at leders og ett medlems funksjonstid utløper det ene år og  
   ett medlems og varamedlemmets funksjonstid det annet år.
e) Øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan:
 i. Leder og nestleder til barne- og ungdomsavdelingen med funksjonstid to år,  
   slik at funksjonstiden utløper i ulike år.
 ii. Tre styremedlemmer til barne- og ungdomsavdelingen med funksjonstid to år,  
   slik at to styremedlemmer trer ut det ene året og ett styremedlem det annet  
   år.
 iii. Fire medlemmer til Merke- og medaljekomiteen med funksjonstid tre år.
 iv. Representanter til styrene organisert i aktuelle samarbeidende lag, 
   foreninger, selskaper eller andre rettssubjekter.

Leder og nestleder(e) velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges 
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varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamed-
lem, 2. varamedlem osv.

(15) Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.

§ 17  Stemmegivning på årsmøtet

(1)  Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet 
med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme, og 
ingen kan stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. 

(2)  Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om 
det. Blanke stemmer eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som innehold-
er flere kandidater enn det antall som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke 
avgitt. 

(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte 
stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved 
omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

(4)  Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer 
enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlem. Hvis ikke 
tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått 
mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter 
denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelik-
het, avgjøres valget ved loddtrekning. 

§ 18  Ekstraordinært årsmøte 

(1)  Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 2 
ukers  frist etter:
 a) Vedtak i idrettslagets styre eller årsmøte.
 b) Vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, eller
 c) Skriftlig krav fra 1/4 eller 50 av idrettslagets stemmeberettigete medlemmer.

(2) Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være gjort 
tilgjengelig på forsvarlig måte og dette skal fremgå av innkallingen. 

(3)  Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete 
medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det ek-

straordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til 
minimumsdeltakelse.

(4) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedta-
ket eller i kravet/kravene om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.

(5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. un-
der godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er 
lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

§ 19 Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang
 
 Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i 
forhold til idrettslagets størrelse og virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet.

§ 20  Idrettslagets styre

(1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styretsom representerer idrettslaget utad. Styret er 
idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. 

(2) Styret skal blant annet:
 a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
 b) Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar   
   med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnede organisasjonsledd,   
   og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og  
   budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.
 c)  Oppnevne komiteer/utvalg og utarbeide mandat/instruks for disse.
 d)  Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen og en ansvarlig for barneidretten. 
 e) Oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd 
   dersom årsmøtet ikke har valgt representanter.
 f) Rapportere organisasjonsdata i samsvar med krav fastsatt av Idrettsstyret. 

(3)  Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlem-
mer forlanger det.

§ 21  Kontrollutvalg

(1) Kontrollutvalget har følgende oppgaver:
 a) Påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med idrettslagets og 
   overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak.
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 b) Ha et særlig fokus på at idrettslaget har forsvarlig forvaltning og økonomistyring,  
 at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske 
 rammer.
 c)  Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en  
   uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
 d)  Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta 
   regnskapsrevisjon, med mindre idrettslaget har engasjert revisor. I så fall skal  
   utvalget minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov engasjere revisor  
   for å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig.

(2)  Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som 
utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.

§ 22  Valgkomité

Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge 
frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem av 
valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen med mindre ved-
kommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende ikke er aktuell 
for vervet. 

§ 23 Grupper

(1)  Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse 
skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets 
organisasjonsplan, jf. § 16 pkt. 13.

(2)  Dersom idrettslagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å 
opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende: 
 a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret 
   velges på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til 
   valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne  
   gruppestyrer etter forslag på kandidater fra gruppen. 
 b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret 
   fastsetter en siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av  
   gruppestyret med minst én ukes frist. Det årlige møtet skal behandle gruppens  
   regnskap, og kan fremme innspill til hovedstyret om blant annet idrettslagets  
   regnskap, årsberetning, treningsavgift, budsjett og årsplan.
 c) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.
 d) Gruppestyret fastsetter eventuell årlig treningsavgift innenfor rammen 

   av fullmakt gitt av hovedstyret.

(3) Gruppestyret eller representant for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte 
forplikte idrettslaget uten fullmakt fra hovedstyret.
V. ØVRIGE BESTEMMELSER

§ 24  Lovendring

(1) Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm, og 
gjøre endringene kjent for idrettslagets medlemmer så snart de er vedtatt av styret.

(2)  Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i 
idrettslaget etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 
Endringene trer i kraft straks med mindre årsmøtet vedtar noe annet. Dersom årsmøtet vedtar 
lovendringer, sendes protokollen til idrettskretsen. Ved eventuell motstrid mellom idrettsla-
gets regelverk og NIFs regelverk, går NIFs regelverk foran. Idrettskretsen kan, som overordnet 
organisasjonsledd, pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.

 (3) Endringer i §§ 24 og 25 kan ikke vedtas av idrettslaget selv med mindre endringene 
følger av NIFs regelverk eller lovnorm.

§ 25 Oppløsning, sammenslutning, utmelding og annet opphør

(1)  Forslag om oppløsning må vedtas med minst 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der 
det etterfølgende årsmøte må avholdes minimum tre måneder og maksimum seks måneder 
senere. Dersom idrettslagets årsmøte vedtar oppløsning ved enstemmighet, er idrettslaget 
opplæst uten påfølgende årsmøte. Idrettslaget skal skriftlig varsle idrettskrets og særforbund 
senest 14 dager før idrettslagets årsmøte behandler forslag om oppløsning.

(2)  Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av idrettslaget. Ved-
tak om sammenslutning eller utmelding fra særforbund og/eller NIF treffes i samsvar med 
bestemmelsene om lovendring, jf. § 24.
 
(3)  Ved utmelding tilfaller idrettslagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettssty-
ret hvis det er ytt offentlig støtte/spillermidler til disse eiendeler. Ved oppløsning eller annet 
opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av 
idrettskretsen. Underretning om at idrettslaget skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 
dager før idrettslaget holder sitt ordinære årsmøte for behandling av saken. 
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HILSEN FRA 
ODDS BALLKLUBB KVINNER
– Odds lillesøster og Telemarks yngste fotballklubb

Takk for anledningen til å hilse Odds Ballklubb i forbindelse med årsmøtet 2021. 

Odds Ballklubb Kvinner ble opprettet 15. september 2020 og vi er nå godt gang med klubb-
driften og den sportslige aktiviteten. Fra nyttår 2021 overtok klubben Fossums lag og plass i 
seriesystemet. Klubben skal ha ett lag i kvinnefotballen og starter opp i 2. divisjon sesongen 
2021. Målet er å bidra til engasjement og entusiasme i jente- og kvinnefotballen i vårt om-
råde gjennom å skape en stabil elitesatsing. Vi vil gi jentene like muligheter som guttene til å 
spille toppfotball på Skagerak Arena og i en lokal toppklubb. En viktig del av arbeidet fremover 
vil være å skape et nært samarbeid med utviklingsklubbene i regionen for å utvikle en tele-
marksmodell for jentene.

Til grunn for opprettelsen av Odds Ballklubb Kvinner ligger Odds Ballklubbs vedtak på ek-
straordinært årsmøte i 2020. Her gikk Odds Ballklubb enstemmig inn for å støtte en satsing 
på toppnivå i kvinnefotball i Telemark i form av et samarbeid med en ny idrettsklubb. Videre 
godkjente årsmøtet at den nye klubben kan bruke «Odds Ballklubb» som del av sitt klubbnavn 
og også benytte Odds logo og draktfarger. Vi er overbevist om at dette er en avgjørende suk-
sessfaktor for å lykkes med satsingen! 

Vi er et stolt medlem av Odd-familien og håper at dette fellesskapet og samarbeidet vil gi pos-
itive synergieffekter for begge klubber.

Vi gleder oss til fortsettelsen!

Heia Odd!

På vegne av styret
Karianne Karlsen Resare
Styreleder Odds Ballklubb Kvinner
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HILSEN FRA AS ODDS STADION
AS Odds Stadion ble etablert i 1920 med formål «å overta og drive Odds Stadion for å skaffe 
Odds foreninger en tidsmessig idrettsplass og Skien by et stadion». 40 % av aksjene eies av 
Odd-foreningene (Odds Ballklubb eier 8 %), mens resten er fordelt på enkeltpersoner knyttet 
til Odd. I 1923 ble «Stadion» åpnet, omtrent slik vi husker den fra før den store utbyggingen på 
2000-tallet.

Opprinnelig besto stadionområdet på Falkum av 52 mål eiendom, eiet av Odds Stadion. 
Selskapet drev det gamle stadionet, og var senere en avgjørende faktor for å få realisert 
dagens anlegg. Blant annet ble deler av eiendommen solgt som grunn for tribuneanlegg 
og boligeiendommer som del av finansieringen.  

Selskapet eier nå treningsbanene, grunnen under «Stadionbygg», diverse lokaler i dette 
bygget samt lokalet der frisørsalongen holder til i nordtribunen. Odds Ballklubb (med Odds 
Ballklubb Eiendom AS) er største leietaker. Vi driver nøkternt, nærmest som en ideell 
organisasjon, og skal ikke dele ut utbytte til aksjonærene.

Selskapet kjøper administrasjonskapasitet av Odds Ballklubb, og holder slik sett meget god 
kontakt med klubben. 

Odds Ballklubb og AS Odds Stadion er avhengige av hverandre. Vi ønsker lykke til med 
kommende driftsår!

For AS Odds Stadion

Per Otterdahl Møller
styreleder 

HILSEN FRA NFF TELEMARK 
TIL ODDS BALLKLUBBS
2020 ble et enormt krevende år etter at covid-19 traff Norge med all sin kraft i mars. De første 
ukene var preget av usikkerhet om hva vi egentlig stod i. Hvor lenge vil dette vare? Hva slags 
fotballaktivitet kan gjennomføres? Når kan vi starte opp igjen? Etter hvert forstod vi dessverre 
at korona torpederte normal fotballaktivitet gjennom hele 2020. Og det er fortsatt ikke over, 
når vi skriver ett år etter første nedstengning. 

Nedstengningen våren 2020 var svært utfordrende, også for Odds Ballklubb og de andre la-
gene i toppfotballen. Norges Fotballforbund la ned et betydelig arbeid med å utarbeide ret-
ningslinjer og føringer for hvordan fotballaktivitet kunne gjenåpnes på en trygg og forsvarlig 
måte. 

Toppfotballprotokollen kom på plass. Sakte kom vi i gang med både trening- og kampaktivitet, 
om enn i noen tilpassede former. Odds Ballklubb har gjennom 2020 stått frem som en av de 
tydeligste stemmene i norsk fotball. Dere bidro ved å sette fotball på agendaen, og argumen-
terte godt for hvorfor gjenåpning av både topp- og breddefotball var viktig og riktig. Et godt 
eksempel var når Odds Ballklubb inviterte kulturminister Abid Raja til Skagerak Arena til fot-
ballprat om klubbenes status og behov. NFF Telemark vil rette en stor takk til Odds Ballklubb 
for deres engasjement for fotballens sak i en vanskelig tid. 

Eliteseriesesongen i 2020 ble også preget av korona. Omberamming, smitteutbrudd og kar-
antener preget særlig siste del av sesongen. Jan Frode Nornes som ny hovedtrener fikk 
utover høsten mange utenomsportslige utfordringer i fanget. Vi hadde alle håpet på en bedre 
plassering for Odds Ballklubb enn nummer sju, men annerledesåret 2020 gjør det vanskelig 
å bedømme de sportslige prestasjonene. NFF Telemark velger derfor å gratulere Odds Ballk-
lubb med sjuendeplassen i Eliteserien 2020. 

Odds Ballklubb skal ha ros for innsatsen dere la ned i 2020 for å legge til rette for en 
møteplass og aktivitet der barn og unge får være sammen og spille fotball. Dette har vært 
langt mer utfordrende enn normalt, ettersom aktiviteten måtte gjennomføres innenfor de til 
enhver tid gjeldende regler som har vært i kontinuerlig endring. Fotballen, og det den repre-
senterer, har i 2020 tydelig vist seg som en viktig arena for barn og unge, og aktiviteten har 
vært meningsfull i en tid hvor det har vært restriksjoner på annen type sosial aktivitet. Som 
breddeklubb vet Odds Ballklubb godt at fotballen gir mange barn og unge den viktige opplev-
elsen av å være en del av et fellesskap. En del av dette er fotballskoler, og NFF Telemark kan 
gratulere Odds Ballklubb med prisen som Årets TINE Fotballskole i Telemark i 2020. Odds 
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Ballklubb har i flere år vært blant de beste fotballskolene i fotballkretsen, hvor et godt sport-
slig og faglig opplegg blir fulgt opp på en god måte. Logistikken fungerer utmerket og fotball-
skolen er organisert på en forbilledlig måte. 
I perioder av 2020 satte covid-19 stopper for at barn og unge kunne trene fotball sammen som 
normalt. I samarbeid med NFF Telemark og TTG/TTU utviklet Odds Ballklubb derfor alterna-
tive treningstips for fotballspillere i Telemark. Dette ble en både inspirasjon og motivasjon i 
en tid med begrenset antall fellestreninger. Treningstipsene ble publisert og gjort tilgjengelig 
for alle. Odds Ballklubb tok på denne måten et stort ansvar for spillere og klubber i Telemark 
under nedstengingen i mars 2020.
 
NFF Telemark jobber etter NFFs strategiplan for 2020-2023, Fotball for alle, glede, drømmer 
og fellesskap, som ble vedtatt på Forbundstinget mars 2020. Godt samarbeid mellom top-
pklubb og krets er en viktig forutsetning for at Fotball-Norge skal lykkes med sine ambisjoner. 
NFF Telemark opplever samarbeidet med Odds Ballklubb som oppbyggende. Vi vil hverandre 
vel, og vi inspirerer, utfyller og utfordrer hverandre til beste for telemarksfotballen. Samar-
beidsvilkårene våre har ikke vært optimale i 2020, med permitteringer og ustrakt bruk av 
hjemmekontor. Vi har på mange måter «mistet» et samarbeidsår. Arbeidet med ny samarbeid-
savtale ble satt på vent i 2020, men vil bli fullført i 2021. NFF Telemark ser frem til å videre-
utvikle vårt samarbeid med toppklubben Odds Ballklubb. 

Til slutt noe av det mest spennende og positive i telemarksfotballen i 2020: Etableringen av 
Odds Ballklubb Kvinner. NFF Telemark har nå fått en ny fotballklubb med tydelig ambisjon om 
å bli et topplag i norsk kvinnefotball. Odds Ballklubb har vært tett involvert i forarbeidet med 
å etablere den nye klubben, og best mulig tilrettelegging så de kan lykkes. Sammen deler vi 
drømmen om at også et damelag fra Telemark skal prege norsk toppfotball. 

NFF Telemark er glade for at vi har en toppklubb som Odds Ballklubb i fotballkretsen vår. Vi 
takker for hjelp, støtte og samarbeid gjennom et svært utfordrende 2020, og ser frem til å 
spille hverandre gode også i 2021. 

Mars 2021, 

Gaute Brovold
Daglig Leder i NFF Telemark 

HILSEN FRA TELEMARK 
TOPPIDRETT GYMNAS 
OG UNGDOMSSKOLE
 
Telemark Toppidrett Gymnas (TTG) har hatt en viktig rolle i utviklingen av unge spillere siden 
skolens etablering i 2005. Dette samarbeidet bærer stadig nye frukter med en kontinuerlig 
strøm av elever som når sitt mål om A-lagskontrakt i Odd. En rekke spillere tar også steg 
til andre klubber både i Norge og i utlandet. Dette viser at Odd har en unik modell for og 
mulighet til utvikling av unge spillere, i samarbeid med skolens solide idretts- og spesifikke 
fotballfaglige miljø. Samarbeidet bærer også preg av at fokus på en solid utdanning i kombi-
nasjon av idrett, er et viktig element i utviklingen av og tilretteleggingen for unge utøvere.
 
Samarbeidet blir stadig videreutviklet og er nå formalisert gjennom avtaler knyttet til Odds 
akademiklassifisering, samt avtaler knyttet til personell og trenere. TTU har funnet sin form 
og har også blitt en viktig samarbeidspartner knyttet til utvikling av spillere i denne alders-
gruppen. Odds trenere styrker det fotballfaglige tilbudet ved TTU i tråd med skolens læreplan-
er og i tråd med intensjoner knyttet til akademiklassifiseringen.
 
TTG er glad for at det etter en grundig prosess og tett samarbeid med Odd, har blitt en mål-
retta satsing på kvinnefotball. Dette baner veien for et attraktivt og viktig tilbud både i klubb og 
skole, til det beste for vår region.  
 
TTG og Odd finner stadig nye løsninger sammen. Dette gjelder også arenaer og lokaler. Ut-
viklingen av VIP-arealene til bruk for både klubben og skolen er et nytt eksempel på dette 
samarbeidet og vil bidra til en langsiktig, svært god og effektiv løsning for begge parter. 
 
TTG og TTU er godt tilfreds med samarbeidet med Odd i 2020 og ser fram til å utvikle dette 
videre i 2021.
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