Årsberetning 2020

Clausenengen Fotballklubb
Årsmøte 24. mars 2021
kl. 1900
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Saksliste til årsmøtet.
Åpning av årsmøtet ved styreleder.
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
3. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
4. Behandle fotballklubbens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle fotballklubbens regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta fotballklubbens budsjett.
9. Behandling av fotballklubbens organisasjonsplan
10. Foreta følgende valg:
10.1

Leder

10.2

Nestleder

10.3

3 styremedlemmer

10.4

2 varamedlemmer

10.5

Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.

10.6

Valg av kontrollutvalg. 2 medlemmer, 1 varamedlem.

10.7

Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har

representasjonsrett.
10.8

Leder i valgkomiteen

10.9

Medlemmer i valgkomiteen

10.10 Varamedlemmer i valgkomiteen

2

Årsmeldinger.
Årsmelding fra klubbens styre.
Perioden 01.01.2020 – 31.12.2020
Styret har i perioden bestått av:
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

John Marius Dybvik
Jan Brede Falkevik
Eirik Aunli
Kenneth Larsen
Mona Helen Lien
Sindre Stavnesli
Trude Eines

Det har vært avholdt 7 styremøter i 2020, og det er behandlet i alt 29 saker.
Administrasjon.
Ansatt daglig leder er Jan Trygve Pedersen.
Regnskapsfirma Meese AS har hatt ansvar for klubbens regnskap.
Kontrollkomiteen har bestått av Ola Lyngvær og Håkon Løvik.
Representasjon.
John Marius Dybvik er styreleder i Nordvesthall1 AS. Leif Svoren og Jan Trygve Pedersen er
styremedlemmer. Anders Wiik Mittet fratrådte som styremedlem.
John Marius Dybvik har vært klubbens representant i Fotballaktiviteter AS som styreleder. Jan
Trygve Pedersen som styremedlem. Anders Wiik Mittet har fratrådt.
Anders Wiik Mittet har representert klubben som styremedlem i Idrettsrådet.
John Marius Dybvik representerte CFK på kretstinget i 2020.
Bjørn Enaasen sitter i kretsstyret.
Håkon Stubø er kursveileder dommer for 2020.
Bjørn Enaasen er dommerveileder 2020.
Eirik Aunli har representert CFK i Jenteutvalget i kretsen.
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Covid – 19 pandemien.
Covid-19 pandemien endret våre liv fullstendig da Norge gikk inn i total lock-down 12.03.2020.
Vi sto klare til å arrangere Eat Move Sleep Cup, men måtte ta en hurtig avgjørelse om avlysning.
All treningsaktivitet ble avlyst med umiddelbar virkning fom 12.03.2020, og klubbens styre
måtte vurdere hvorvidt det skulle gjøres spesielle tiltak i forbindelse med dette. Styret valgte å
ikke permittere daglig leder, og heller kanalisere hans arbeidsoppgaver over på andre områder.
Daglig leder fikk i oppdrag å holde seg oppdatert om de ulike økonomiske støtteordningen som
kom fra myndighetene, samtidig som han gjorde forefallende kontorarbeid. Som følge av at det
ikke var noe fotballaktivitet søkte klubbens styre om fritak for leiekostnader for andre kvartal i
Nordvesthallen og fikk dette innvilget. I månedsskiftet april- mai ble det åpnet for såkalte
corona-treninger. Dette innebar at man fikk trene, men man måtte overholde et strengt regime
av smittevernregler. Treninger og seriespill for seniorer kom aldri gang igjen i 2020. Seriespill
for barn og unge kom ikke i gang før i august også dette under strange smittevernregler. Selv
om 2020 ble et merkelig fotballår, så er den økonomiske situasjonen i klubben god. Totalt fikk
klubben tilført i overkant av kroner 500.000.- som kompensasjon for tapte inntekter i 2020.

Samarbeid med KFK om Kristiansund Fotball.
Høsten 2018 ble det inngått en syvårig avtale med KFK om klubbsamarbeid. Samarbeidet
gjelder i første omgang ungdomsfotballen, men planen var at barnefotballen skulle innlemmes i
dette samarbeidet fra årsskiftet 2019/2020. Arbeidstittelen på samarbeidet har blitt gitt navnet
Kristiansund Fotball. Barnefotballen ble innlemmet i samarbeidet høsten 2019.
Bakgrunnen for samarbeidsavtalen er at både CFK og KFK de senere år har opplevd et frafall av
fotballspillende barn og unge i våre bydeler. Dette har resultert i at begge klubbene har hatt
problemer med stille fullverdige lag til seriespill og unødig bruk av hospiteringsløsninger
samtidig som treningshverdagen til mange barn og unge har blitt dårligere.
Samarbeidet har blitt meget positivt mottatt både hos egne medlemmer, media og sponsorer.
Etter to år med samarbeid er det rimelig å konstatere at samarbeidet har vært en suksess både
sportslig og sosialt. I ungdomsfotballen har det blitt etablert store levedyktige treningsgrupper,
med gode sportslige tilbud til alle. Tidligere utfordringer knyttet til hospitering har så godt som
opphørt.
CFK’s representanter i samarbeidsutvalget har vært Jan Trygve Pedersen og John Marius
Dybvik.
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Utmerkelser
Ingen i 2020

Arrangementer.
Slatlem Cup
Arrangement over fire helger for ungdomsfotballag i aldersgruppen 13-17 år for jenter og
gutter. Alle fire arrangementer har hatt meget god deltagelse. Differensiering av lag har vært en
suksess. Det er fortsatt et ønske om å kunne få flere deltakende lag fra
andre kretser. Slatlem Cup var det eneste arrangementet i klubbens regi
som ble gjennomført som normalt i 2020.
EAT MOVE SLEEP
Arrangementet ble avlyst som følge av pandemien.

Trener-, dommer- og lederutdanning mm.
Det har ikke blitt arrangert kurs som følge av pandemien.

Kretslag og Fylkeslag.
Det har ikke vært aktivitet på kretslag eller fylkeslag som følge av pandemien.

Nordvesthall1.
Nordvesthall1 AS har ingen likviditetsutfordringer og det er forventet et lite regnskapsmessig
underskudd i 2020. Årsregnskap for Nordvesthall1 AS er ikke klart.
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Bisettelser.
Æresmedlemmene Sigurd Edvard Hansen og Finn Andersen gikk bort i 2020. Det samme gjorde
mangeårige medlem Bertil Isaksen. Klubben viste oppmerksomhet ved deres bortgang.

Kristiansund, 16.03.2020

John Marius Dybvik

Kenneth Larsen

Eirik Aunli

Mona Lien

Jan Brede Falkevik
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Årsberetninger fra de ulike lag/årganger i KF.
Seniorfotball - Dame og herre for sesongen 2020.
Hverken trenings- eller kampaktivitet kom i gang for seniorene etter nedstengningen medio
mars 2020. Damelaget spilte i jente 17 serien. Se egen melding nedenfor.

Lagsnavn og årgang: Herrer 4. divisjon og Herrer 5. divisjon
Trenere: Frode Byttingsvik
Spillere ved årets start: 30
Spillere ved årets slutt: ?
Aktiviteter i løpet av sesongen: Kun treninger framt til nedstengning den 12. mars 2020.
Deretter et spedt forsøk med start av treninger i juni/juli, etter dette har ikke laget hatt noen
aktivitet. Vi vet ikke antall spillere og om vi har lag når myndighetene åpner for aktivitet for
dem over 20 år.
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Årsberetninger fra barne- og ungdomslagene for sesongen 2020.
Lagsnavn og årgang: G/J2015
Trenere: Emely Sophie Sandvik og Leo Totev
Foreldrekontakter: Emely Sophie Sandvik
Spillere ved årets start: 22
Spillere ved årets slutt: 15
Aktiviteter i løpet av sesongen: Trening

Lagsnavn og årgang: Gutter 2014
Trenere: Truls Skar Helland, Jan Erik Strømskag og Robert Heggem
Foreldrekontakter: Ida Skaret
Spillere ved årets start: 26
Spillere ved årets slutt: 26
Aktiviteter i løpet av sesongen: Kun trening

Lagsnavn og årgang: Jenter 2014
Trenere: Thomas Ellingvåg Pedersen/ Kjell Julnes
Foreldrekontakter: Ida Skaret (delt med G2014)
Spillere ved årets start: 3
Spillere ved årets slutt: 10
Aktiviteter i løpet av sesongen: Kun trening og moro her. Diplomer og litt sosialt til jul. Diskutert
mulighet for kamp/miniturnering med Dahle.
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Lagsnavn og årgang: G 2013
Trenere: Pauline Kondov, Morten Veiset, Mathine Michelsen, Ida Martinsen
Foreldrekontakter: Anders Marthinussen
Spillere ved årets start: 15
Spillere ved årets slutt: 16
Aktiviteter i løpet av sesongen: Grunnet covid så har det ikke vært gjennomført cuper eller
kamper.

Lagsnavn og årgang: J 2013
Trenere: Mari Ravnum, Ole Haga, Linett Leren
Foreldrekontakter: Sindre Kulø
Spillere ved årets start: 16
Spillere ved årets slutt: 18
Aktiviteter i løpet av sesongen: Vi var med i Frei Cup før landet stengte. Etter at treningene kom
i gang igjen, så har vi bare hatt treninger.

Lagsnavn og årgang: G2012
Trenere: Mattis Fandin, Kenneth Larsen, Per Øivind Berge
Foreldrekontakter: Mari Sevaldsen
Spillere ved årets start: 28
Spillere ved årets slutt: 24
Aktiviteter i løpet av sesongen: Kun treninger, mini avslutninger inn mot sommer og jul.
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Lagsnavn og årgang: Jenter 2010 og 2011
Trenere: Lars-Johan Larsen, May Hammerås, Terje Bach
Foreldrekontakter: Rita Olsen, Kine Dahl Ødegård
Spillere ved årets start: 11
Spillere ved årets slutt: 18
Aktiviteter i løpet av sesongen: Laget bestående av to årganger har spilt i serien for Jenter 10 år
i sesongen 2020. Overgang til 7'er fotball var noe utfordrende til å starte med. Fokus på
individuell "kontroll" på ballen og et kollektivt "holde ballen i laget" ga raskt utvikling i
kampsituasjon. Utover den sportslige utviklingen har trenere og foresatt kontakter jobbet med
den sosiale treningen og aktiviteter i den forbindelse med kveldsmat i lokalet, sesongavslutning
på kafe og bowlingkveld. Det er en fin gjeng med spillere og det er gledelig at gruppen vokser
med tanke på pandemi-situasjonen og de restriksjoner som har vært gjeldende for vår aktivitet.
Laget har hatt 1 trening i uka + kamp i sesongen. Planen er å øke antall treninger for neste
sesong.

Lagsnavn og årgang: G2011
Trenere: Kjetil Flemmen, Alexander Himo og Kjell Anders Røbech
Foreldrekontakter: Vibeke Aandahl og Silje Olsen
Spillere ved årets start: 32
Spillere ved årets slutt: 30
Aktiviteter i løpet av sesongen:
Seriespill gjennom miniturneringer. 4 lag fordelt på 2 avdelinger.
Ingen turneringer gjennom Corona-året, men vært flinke på å arrangere treningskamper.
Kjørte en MOT-økt i Engalokalet med MOT-ambassadør tilstede helt i begynnelsen av året før
Norge stengte ned. Avsluttet med quiz og pizza.
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Lagsnavn og årgang: G2010
Trenere: Øystein Hansen, Rolf Olav Dyrnes, Ola Knudseth
Foreldrekontakter: Veronika Staknes, Kristin Hjertvik
Spillere ved årets start: 23
Spillere ved årets slutt: 29
Aktiviteter i løpet av sesongen: Freihallen cup.
Da har vi fullført seriespillet for Kf2010 - og for en sesong av guttene!!
Vi har spilt 14 kamper og det ble 13 seire og uavgjort i vår internkamp.
Fantastisk god utvikling på samtlige spillere. De siste kampene har vi lykkes med spill med færre
touch og bedre samhandling. Gøy å se!
Overgangen fra 5'er til 7'er gikk over all forventning
Vi er veldig stolte av å trene den flotte gjengen her!
Avsluttet sesongen med pizza etter treningen. Vel fortjent.
Få turneringer denne sesongen naturligvis, håper på et mer innholdsrikt 2021.
Vi er nå 29 registrerte spillere. Og snittet på treningsoppmøte ligger på 22-25 spillere.
Har meldt på 3 7’erlag til årets sesong.
Kameratskap forplikter
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Lagsnavn og årgang: G2009
Trenere: Frode Pedersen, Svein Erik Olsen og Leif Johan Hestvik
Foreldrekontakter: Marius S Bakheim og Charlotte Bøe
Spillere ved årets start: 21
Spillere ved årets slutt: 26
Aktiviteter i løpet av sesongen:
2 faste treninger på tirsdag og torsdager 18:15-19:30.
Det har vært fra ca 18 til 24 spillere på treningene.
Det er god faglig utvikling blant spillerne og samspillet blir bedre og bedre.
Det er meldt på 2 lag i serien, et 9`er lag og et 7`er lag.
De fleste har drakter, men det må bestilles 3-5 stk til.
Periodeplan med fokus på blant annet:
- Score mål / Ulike posisjoner på banen
- Bevegelser uten ball/vinkler
- Føre ball – vendinger
- Pasninger og avstander
- Vende spillet
Avslutninger
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Lagsnavn og årgang: G2008
Trenere: Tarjei Kulø, Per Magne Hals, Tore Hals, Asgeir Sivertsen, Pål Sandnes, Eirik Ludvigsen.
Foreldrekontakter: Heidi Anita Schjølberg, Amina Minani
Spillere ved årets start: 33
Spillere ved årets slutt: 26
Aktiviteter i løpet av sesongen:
Seriespill fullført, med stor innsats fra guttene. Det ble meldt på 3 lag til serien, noe som ble i
meste laget, da vi hadde noe frafall iløpet av vinteren, og så kom Corona. Flere av guttene spilte
derfor 2 kamper hver uke, og det merkes litt på slitasje av spillere og trenere når det er såpass
intensivt. Grunnet at myndighetene satte en grense på 20 spillere samlet, ble det ikke praktisk
gjennomførbart med sosiale aktiviteter i fjor. Antall spillere har vært stabilt fra sesongslutt til
nå.

Lagsnavn og årgang: J2008/2009
Trenere: Birger Rindal, Are Bunes og Espen Kanestrøm
Foreldrekontakter: Linn Langaas og Pia Schmedling for 2008. Frode Sveen for 2009 men han har
nå gitt seg.
Spillere ved årets start: 18
Spillere ved årets slutt: 20
Aktiviteter i løpet av sesongen: Seriespill og de faste turneringene i Kristiansund som ikke ble
rammet av korona.
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Lagsnavn og årgang: J13
Trenere:
Hovedtrener: Harald Rødahl
Ass. trenere: Odd Are Bremnes og Mattis Fandin
Foreldrekontakter: Torstein Pedersen og Hanne Kravik Meek
Spillere ved årets start: 17
Spillere ved årets slutt: 17
Aktiviteter i løpet av sesongen:
Cuper: Slatlem cup.
Seriespill: 1 lag i 9er serie. Kun halv serie.
Sosiale aktiviteter: Serie/sesong-avslutning med bowling.

Lagsnavn og årgang: G14 (2006)
Trenere: Erik Aspen, Geir Ove Torvik, Ask Fiske Nygård (og Ola Lyngvær)
Foreldrekontakter: Målfrid Mork, Gunhild Aspen, Line Andressen
Spillere ved årets start: 28
Spillere ved årets slutt: 28
Aktiviteter i løpet av sesongen: Slatlem cup (Januar), Seriespill (høst), korona treninger,
sommeravslutning (juni) pizza og bading, sesongavslutning med oppsummering av sesong, pizza
og KBK kamp på skjerm.
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Lagsnavn og årgang: J15 (2005 og 2006)
Trenere:
Kenneth A. Leren,
Stian Duaas, Torgeir Ohren, Bjørn Erik Ersnes, Morten Sevaldsen og Tarjei Kulø
Foreldrekontakter: Morten Sevaldsen og Bjørn Erik Ersnes
Spillere ved årets start: 25
Spillere ved årets slutt: 18
Aktiviteter i løpet av sesongen: Seriespill 9 kamper, Slatlem cup, to pizzakvelder

Lagsnavn og årgang: G16 (2004 og 2005)
Trenere: Bjørnar Naalsund, Stig Flemmen, Jan Brede Falkevik, Jan Trygve Pedersen og Roar
Hellem
Foreldrekontakter: Bente Ulseth, Trude Eines, Vibeke Kanestrøm
Spillere ved årets start: 42
Spillere ved årets slutt: 40
Aktiviteter i løpet av sesongen:
Vi har deltatt i seriespill med to lag, ett lag i 1. divisjon som endte på 4. plass og ett lag i 2.
divisjon som endte på 7. plass. Vi deltok i Slatlem Cup før Norge stengte ned som den eneste
turneringen i 2020. Der endte det med seier.
Etter endt sesong hadde vi felles avslutning for guttene med avslutning og premieutdeling.
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Lagsnavn og årgang: J17
Trenere:
Eirik Aunli - Hovedtrener
John Offenberg - Trener
Erik Rognskaug - Keepertrener (delvis)
Foreldrekontakter: Ingen
Spillere ved årets start: 18
Spillere ved årets slutt: 20
Aktiviteter i løpet av sesongen:
Slatlemcup J17
Seriespill J17
Intern lagsturnering nov/desember

Lagsnavn og årgang: G19
Trenere: Svein Karlsen (Frode Byttingsvik, Eigil Sandvik)
Foreldrekontakter: Erik Pettersen og Svein Karlsen
Spillere ved årets start: 25
Spillere ved årets slutt: 15
Aktiviteter i løpet av sesongen: Seriespill
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Clausenengen Fotballklubbs reviderte regnskap for 2020.
Legges frem som eget dokument.

Forslag og saker til behandling.
Ved fristens utløp så har styret mottatt to saker til behandling i årsmøtet.
1. Vedr. seksjonering og overdragelse av CFK lokalet fra Nordvesthall 1 AS til Clausenengen
Fotballklubb.
Klubblokalet eies i dag av Nordvesthall 1 AS. Styret ønsker å vurdere om klubben skal eie
lokalene. Styret ber derfor årsmøtet om fullmakt til å vurdere hensiktsmessigheten ved en
overdragelse og evt gjennomføre nødvendige prosesser for at seksjonen som utgjør
klubblokalet overdras til klubben.
2. Vedr. Stiftelse av ny breddefotballklubb i samarbeid med KFK.
Samarbeidsprosjektet Kristiansund Fotball (KF) har pågått i drøyt to år. Prosjektet har blitt godt
mottatt av både spillere, foreldre, trenere og samarbeidspartnere. Samarbeidsutvalget mener
at veien videre nå, er opprettelsen av en ny breddeklubb, som eget juridisk objekt med eget
organisasjonsnummer og eget styre og årsmøte. Styrene i både CFK og KFK ber derfor om at
årsmøtene gir sine respektive styrer følgende mandat:
Årsmøtet gir styret eller den/de det utpeker, mandat til, sammen med KFK å innlede, klargjøre
og fremforhandle muligheten for opprettelse av ny breddefotballklubb. Endelig forslag skal
forelegges klubben for avstemming iht gjeldende regelverk.
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Fastsette kontingent.
Styret foreslår følgende kontingenter for 2020:
Medlemskap: 300 kr
Seniormedlemskap: 150 kr.
Medlemskap Stjernelaget: 400 kr.
Styret fastsetter treningsavgift.

Klubbens budsjett for 2020.
Legges frem som eget dokument.

Behandling av fotballklubbens organisasjonsplan.

Årsmøtet

Styret

Daglig leder

Valgkomite

Kontrollutvalg
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Valg.
Leder:
John Marius Dybvik

2 år

tar gjenvalg

Nestleder:
Jan Brede Falkevik

1 år

tar gjenvalg

Styremedlemmer:
Eirik Aunli
Mona Helen Lien
Kenneth Larsen

1 år
1 år
1 år

tar gjenvalg
Fratrer
tar gjenvalg

1 år
1 år

tar gjenvalg
tar gjenvalg

Varamedlemmer (2 stk):
Trude Eines
Sindre Stavnesli
Valgkomiteen foreslår følgende personer:
Styret foreslår at Trude Eines velges til ordinært styremedlem.
Øvrige styremedlemmer som har tilkjennegitt at de tar gjenvalg foreslås gjenvalgt.

Medlemmer til kontrollutvalg.
Styret foreslår at Ola Lyngvær og Håkon Løvik utøver vervene som kontrollutvalg i 2021.
Representanter til ting og møter i andre organisasjonsledd der CFK har representasjonsrett
Det foreslås at styret gis fullmakt til å velge representanter til ting og møter.
Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.
Det foreslås at styret gis fullmakt til å fungere som valgkomitè.
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