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Dagsorden

1. Godkjenning av stemmeberettigede.

2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.

3. Valg av dirigent og sekretær.

4. Valg av to medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen.

5. Behandle årsmelding fra styret, utvalg og komiteer.

6. Behandle regnskap for klubben og konsernregnskap i revidert stand.

7. Behandle innkomne forslag og saker. Herunder skal årsmøtet kunne behandle enhver sak som er av prinsipiell art eller av 
stor betydning, og som kan innebære betydelige økonomiske forpliktelser for klubben.

8. Fastsette medlemskontingent.

9. Vedta klubbens budsjett.

10. Behandle klubbens organisasjonsplan.

11. Engasjere statsautorisert revisor til å revidere klubbens regnskap og fastsette dennes honorar.

12. Foreta følgende valg:

a. Leder og nestleder.

b. 5 styremedlemmer for 2 år og 1 varamedlem for 1 år. Valgt styre i klubben fungerer som,  
eller oppnevner styrer i klubbens heleide datterselskaper.

c. Øvrige valg i henhold til årsmøte-vedtatt organisasjonsplan, jfr. § 12 pkt. 10.

d. Kontrollkomité bestående av 3 medlemmer med 2 varamedlemmer.

e. Representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet.

f. Valgkomité med leder og 4 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.
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Forslag til forretningsorden

1. Årsmøtet ledes av en dirigent som velges av årsmøtet.

2. Det velges sekretær til å føre protokoll fra årsmøtets forhandlinger.

3. I protokollen innføres forslag, talere, avstemningsresultat og vedtak.

4. Årsmøtedeltagere som ønsker ordet i debatten skal tilkjennegi dette ved å gi tegn til dirigenten med sitt nummerskilt.

5. Årsmøtedeltagerne og styrets medlemmer kan ta ordet to ganger i samme sak.

6. Styrets leder og saksfremlegger kan ta ordet ubegrenset antall ganger.

7. Alle innlegg og replikker skal fremføres fra talerstolen.

8. Dirigenten kan foreslå begrensning av taletid hvis dette anses nødvendig av hensyn til møteavviklingen.

9. Når det fremsettes forslag om strek, skal nye talere gis anledning til å tegne seg før strek settes.

10. Forslag skal leveres skriftlig til dirigenten og være underskrevet med forslagsstillerens navn.

11. Forslaget skal refereres av møteleder.

12. Nye forslag kan ikke fremmes etter at det er vedtatt å sette strek.

13. Til forretningsorden gis ingen ordet mer enn en gang med høyst ett minutts taletid.



5Styrets beretning

Årsmelding for Rosenborg Ballklub 2013

Styrets beretning

I 2012 ble det foretatt betydelige kostnadsmessige grep i klub-
ben. Flere årsverk forsvant og vi konsentrerte ressursene rundt 
hovedproduktet. For 2013 har kostnadsreduksjonen fortsatt, 
samtidig som kvaliteten på våre leveranser når det gjelder 
kampdagsgjennomføring og øvrige tjenester skulle heves. 
Begrepet "RBK-standard" ble etablert som en rettesnor for dette 
arbeidet. Sentralt for styret i 2013 har vært å fortsette den nøk-
terne linja og samtidig ytterligere profesjonalisere klubben i alle 
ledd. 

Sportslig ble 2013 en nestensesong. Andreplass og sølv i Tippe-
ligaen ble kombinert med cupfinale i november, men også her 
ble vi bare nest best. For mange trøndere og supportere var 
likevel spill i cupfinalen et høydepunkt. Siste gang var i 2003 og 
stemningen i og rundt klubben var meget god da det ble klart 
at vi var klar for finale. At finalen ikke fikk det ønskede resultat 
var skuffende, men opplevelsen for klubb, spillere, trenere og 
alle supportere var upåklagelig. Også økonomisk betydde cup-
finale økte inntekter. NM-gull ble det imidlertid på G16-laget. 
Rosenborg ble også historiske med hele tre lag i cupfinale.

Vi hadde store forventninger til spill i Europa League, og hadde 
både håp og tro på å komme oss inn i gruppespillet. Når det 
ikke gikk, ble det en av årets skuffelser. Vi har en ambisjon 
om spill i Europa, og når det ikke går i oppfyllelse blir det en 
nedtur. Et delvis ungt lag vil derfor ta med seg erfaringene fra 
kvalifikasjonskampene videre inn i årets spill, som vi håper gir 
avansement.

Styrets sammensetning i 2013 ble endret tidlig i året. Gøran 
Sørloth, som var valgt som varamedlem, gikk etter kort tid ut av 
styret. Dette skyldes at Gøran fikk et jobbengasjement i klubben 
på kampdag, noe som ikke er forenlig med å ha et styreverv i 
klubben. 

Bygging av hotell og kontorkompleks på Lerkendalsområdet 
fortsatte etter planen, og i løpet av året fikk vi fysisk bevis på 
hvordan området rundt stadion vil bli. Med høy byggeaktivitet 
i løpet av året har det vært utfordrende å skulle arrangere fot-
ballkamper, men vi mener vi har gjort denne oppgaven tilfreds-
stillende. Selv med en byggeplass som nærmeste nabo har vi 
maktet å få til publikumsøkning. Vi ble også i år kåret av NFF til 
årets arrangør (riktignok delt førsteplass med en annen klubb). 
Det var en utmerkelse vi satte ekstra stor pris på i et krevende 
arrangementsår. Det må også nevnes at Lerkendal ble kåret til 
årets beste gressmatte av kapteinene i Tippeligaen. Dette er en 
utmerkelse vi er meget godt fornøyd med, og all mulig honnør 
til banemester Anders Øien og hans folk, som har gjort en fan-
tastisk jobb i løpet av året.

I slutten av april ønsket daværende statsminister Jens 
Stoltenberg å komme til Rosenborg og Brakka. Det ble en artig 
seanse med statsministeren og hans følge. Statsministeren ble 
overrakt en drakt og invitasjon til kamp på Lerkendal. 

Styret besluttet i juni å endre den daglige ledelsen i klubben. 
Hroar Stjernen sluttet i sin stilling som daglig leder, og Tove 
Moe Dyrhaug ble først konstituert i stillingen, og deretter til-
budt stillingen på fast basis. Styret er meget godt fornøyd med 
at Tove aksepterte vårt tilbud, og vi har store forventninger til 
at klubben har riktig ledelse, og dermed kan ta klubben mot de 
målsettinger vi har.

En samlet ledelse i klubben tok på slutten av året offentlig av-
stand fra en av våre samarbeidspartneres praksis i forbindelse 
med en tilsettingssak der en mann i et åpent homofilt samliv ble 
nektet en stilling på bakgrunn av sin legning. Vi opplevde dette 
som diskriminering og brudd på klubbens verdier. Det var vår 
plikt å si fra om dette.  
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Klubben har i 2013 vært involvert i prosjektet og utviklingen av 
Lerkendal stadion som "Trådløs stadion". Dette vil, om det rea-
liseres, kunne gi publikum en bedret kampopplevelse. Klubben 
har valgt å skynde seg langsomt i dette prosjektet, og vil ikke 
praktisk gå inn i dette før tidligst i 2015.

Arrangement/kampdag
Foran 2013-sesongen ble det fokusert mye på å få til økt publi-
kumstilslutning til Lerkendal. Ulike tiltak i kombinasjon med 
"tilbake til røttene"- prosjektet medførte en publikumsvekst på 
ca. 11 vt sammenlignet med året før. Det er vi fornøyd med,
og vi har dermed noe å bygge videre på. 

Prosjektet "Trøndelag på kamp" ble lansert, og det ble et vellyk-
ket prosjekt, hvor vi bidrar mere ut i kommunene, og barn og 
ungdom får ta del i aktiviteter sammen med spillerne på kamp-
dag på Lerkendal. Innmarsj, småtroll, ballhentere og møte med 
en spiller etter kamp, som noen av tiltakene.

Rosenborg ble også i 2013 kåret til årets arrangør av NFF.

Arrangementssjef Tove Moe Dyrhaug tok over som dag-
lig leder i juni, og har etter det innehatt både daglig leder og 
arrangementssjef-stillingen.

2012 2013

Fri TV            Betal TV

 

I 2012 ble 13 av 15 hjemmekamper vist på fri-tv. Dette ble 
endret i 2013, og syv av 15 hjemmekamper ble vist på fri-tv. 
Kamptidspunkt søndag kveld kl. 20:00 ble fra 2013 endret til 
søndag kveld kl. 19:00. Det tror vi har hatt en positiv effekt på 
vårt publikumsbesøk.

Publikum i 2013
Etter flere år med publikumsnedgang ble 2013 året hvor vi klar-
te å bryte en negativ trend. Rosenborg fikk et snitt på 14 804 be-
søkende på hjemmebane i Tippeligaen, noe som var en økning 
på 1 406 fra 2012. 

En god start på sesongen, økt fokus på distriktene gjennom 
"Trøndelag på kamp", og ny tv-avtale var faktorer som bidro til 
økt publikumstall. Vi vil rette en stor takk de som møtte frem på 
Lerkendal. Vi er ikke tvil om at vi har landets beste supportere.

Billettinntektene, ekskl. cupfinalen, i 2013 endte på 30,3 mill. kr, 
hvorav 28,1 mill. kr var inntekt fra Tippeligaen. Resterende sum 
var inntekt fra NM og kvalifikasjon til E-cup. Billettinntektene i 
Tippeligaen økte med ca. 2,3 mill. kr fra 2012. 

Økonomi
Konsernet Rosenborg Ballklubs resultat før skatt i 2013 
ble -13,2 mill. kr, mot budsjettert -8,0 mill. kr.

Den underliggende økonomiske trend er positiv, til tross for at 
konsernet ikke oppnår positivt årsresultat. I løpet av 2012 og 
2013 er konsernets driftskostnader redusert med ca 30 mill. 
kr. I tillegg er i 2013 en langvarig inntektsnedgang snudd, 
ved at konsernets primærinntekter var like høye som i 2012. 
Inntektene fra kampdag/billetter, samt inntekter fra medieavta-
len, har økt i 2013, mens partnerinntektene har vært på samme 
nivå.

Sammenlignet med 2012, der konsernet hadde høye inntekter 
fra gruppespill i Europa, høy gevinst ved spillersalg og engangs-
gevinst ved salg av eiendom, er 2013-regnskapet preget av sun-
nere drift, med lavere kostnader og stans i inntektsnedgangen.

Konsernregnskapet viser et årsresultat på -14,3 mill. kr, 
hvorav minoritetens resultatandel er 1,4 mill. kr. 

Årets underskudd i Rosenborg Ballklub, -17,4 mill. kr, foreslås 
ført mot fri egenkapital, som etter årets resultat er 142,3 mill. kr. 
Konsernets egenkapital utgjør pr 31.12.13 kr 235,1 mill. kr, 
hvorav majoritetens andel utgjør 180,7 mill. kr.

Klubbens økonomi er slik at forutsetningene om fortsatt drift 
er til stede. Styret mener at årsregnskapet gir en rettvisende 
oversikt over utviklingen og resultatet av virksomheten, og dens 
stilling. Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø.

Abrahallen AS
Abrahallen er gjenreist i 2013, og ble gjenåpnet i ny, fast kon-
struksjon 11. november 2013. Det er etablert et eget AS som 
eier og driver hallen. Abrahallen AS eies av Rosenborg Ballklub 
med 66,7 % og Malvik Idrettslag med 33,3 %.

Lerkendal Stadion AS
Stadionselskapet omsatte i 2013 for 25,0 mill. kr, og hadde et 
overskudd på 3,5 mill. kr etter skatt. Hele stadion er utleid til 
kontorformål, treningsstudio, restaurant og butikker, samt 
VIP-arealer på kampdag og kurs og konferanseformål. Det 
er inngått en 20-årig leieavtale med Teres Medical Group/
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Rosenborgklinikken Fysioterapi. Rosenborgklinikken inkludert 
fysioterapeutene flytter over i nyoppussede lokaler i stadionbyg-
get i løpet av april 2014.

Lerkendal stadion har fått setningsskader etter oppstarten av 
byggearbeidene på nabotomta. Det er foretatt utbedringer i 
henhold til sikkerhets- og brannforskrifter, mens utbedrin-
gene av resterende del av påviste skader starter våren 2014. 
Skadeomfanget dokumenteres i løpet av mars 2014, og ansvaret 
for de oppståtte skader diskuteres med byggherre på nabotomta.

Rosenborg Arena AS
Selskapet driver kurs og konferansevirksomhet på Lerkendal, og 
er ansvarlig for servering på kampdager. Selskapet hadde i 2013 
en omsetning på 11,4 mill. kr og et resultat etter skatt 
på -0,4 mill. kr. 

Rosenborg Sport AS
Selskapet har ansvaret for å administrere klubben samt selge 
markedsrettighetene på vegne av styret. Selskapets resultat for 
2013 ble 0,0 mill. kr etter skatt.

Organisasjon
I 2012 ble gjennomført en større omstillingsprosess i klubben. 
Om lag 30 millioner kroner ble gjennom ulike tiltak kuttet. 
Dette arbeidet fortsatte i 2013 gjennom "RBK-standard". Det 
innebar en felles forståelse i klubben om kvalitetsheving i alt vi 
gjorde, både internt og eksternt. Vi så behovet for å sette arbei-
det med kvalitetsheving i system, og har brukt mye tid på 
å skape en forståelse for nødvendigheten av det.  

Det har vært ført jevnlige møter med Arbeidsmiljøutvalget 
(AMU), der prinsipielle spørsmål har vært drøftet og åpen in-
formasjon om den økonomiske situasjonen har vært gitt.
I 2013 har vi vært en organisasjon mer tilpasset det kostnads-
nivået vi kan ha. Det har tidvis vært stor arbeidsbelastning på 
flere ansatte, men kulturen virker definitivt å gå i riktig retning. 

Kommunikasjon og omdømme
Klubben har i 2013 lagt stor vekt på å fremstå som åpen og in-
kluderende ovenfor omgivelsene. Spillergruppa har vært positiv 
og stilt opp, og en gjennomgang av antall aktiviteter som spil-
lergruppa har vært med på, viser over 600 aktiviteter i løpet av 
året. Overfor media har klubben hatt som kjøreregel å stille opp 
og gi av seg selv. Vi vet at vi er avhengig av oppmerksomhet og 
har derfor forsøkt å legge forholdene godt til rette for pressen. 
Blant annet har vi stilt vårt eget studio på stadion til disposisjon 
for Adressa-TV på kampdag. Det har vi utelukkende hatt positi-
ve opplevelser med.

I løpet av et år vil det så å si uten unntak være hendelser vi kun-
ne vært foruten. Så også i 2013, men klubbens strategi har vært 
å skaffe fakta og gjøre grundige vurderinger av reaksjonsform. 
Det er ikke å forvente at alle er like enig i hvordan vi håndterer 
ulike saker, men vi mener vi har reagert på riktig måte. 

Rosenborg Ballklub har et aktivt forhold til sosiale medier. Vi er 
tilstede på Facebook, Twitter, Instagram, og oppfordrer klub-
bens spillere til å være på sosiale medier. Flere av våre spillere 

er aktive brukere og har dialog direkte med sine supportere. Vi 
overvåker daglig aktiviteten på sosiale medier og følger utvik-
lingen tett. Vi bruker sosiale medier i forkant av våre kamper 
for å bygge opp under interessen for klubben. 

Marked
RBK skaper stadig betydelige synlighetsverdier for sine 
partnere, og er fortsatt best i klassen på dette. RBK har et meget 
stort og aktivt forretningsnettverk. Dette nettverket omfatter 
over 100 partnere. Disse forlenger i hovedsak sine avtaler, sam-
tidig som det kommer til nye.
RBK har sammen med sine partnere gjennomført mange aktivi-
teter også i 2013, med frokostmøtene, partnercup i fotball,
og ikke minst turen med Kystekspressen til Kristiansund i for-
bindelse med bortekampen mot Molde som høydepunkter!
 
Resultatutviklingen fra våre avtaler i bedriftsmarkedet er sta-
bil. VIP-konseptene har i 2013 snudd og har en oppadgående 
kurve, og med noen endringer håper vi på videre økning også i 
2014.

Utvikling av allerede innarbeidede konsepter i partnerstruk-
turen fortsetter, i samarbeid med Partnerrådet, og blir godt 
mottatt. Undersøkelser i partnerstrukturen viser stadig økende 
tilfredshet med de ulike aktivitetene og konseptene, og tilfreds-
heten har aldri vært større enn i 2013.

I 2013 bestod salg og partneravdelingen av i alt tre personer. For 
å imøtekomme morgendagens krav til leveranser og tilfredsstil-
lelse hos våre partnere er dette nå øket til fem personer. 

Vi merker en sterk økende interesse for laget, og gleder oss 
veldig til 2014-sesongen sammen med våre mange fantastiske 
samarbeidspartnere.

Utsikter fremover
Styret fortsetter sitt langsiktige arbeid med å tilpasse kostnader 
og inntekter. Vi ser at det er helt nødvendig å ha kontroll på 
kostnadene og ha en virksomhet som har bærekraftig økonomi. 

Styret har i 2013 viet mye tid på den sportslige utviklingen. Ved 
starten av året sa vi at vi ønsket å se utover Lerkendal for å få  
impulser og ideer fra andre klubber. Dette både når det gjel-
der sportslig utvikling og klubbdrift. Vi mener vi i løpet av året 
har tatt steg i riktig retning i så måte, men vil intensivere dette 
arbeidet i årene fremover. Dette vil vi gjøre i kombinasjon med 
"tilbake til røttene"-prosjektet vi er inne i. 

Rosenborg Ballklub skal være flaggskipet i norsk fotball både 
sportslig og driftsmessig. Vi har en europeisk ambisjon og den 
vil vi gjøre maksimalt, innenfor våre økonomiske ressurser, for 
å nå. 

Foran 2014-sesongen har vi store forventninger. Vi har tro på 
ytterligere prestasjonsforbedring og topp-plass i Tippeligaen. 
Cupfinaleopplevelsen vi hadde på slutten av fjorårets sesong vil 
vi gjerne oppleve på nytt (med et annet resultat), og målet om 
spill i Europa står fast. Vi håper og tror det realiseres i 2014.
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Organisasjon

STYRET
Ivar Koteng
leder

Leif Inge Nordhammer
nestleder

Morten Loktu
medlem

Bente K. Malmo
medlem

Bård Benum
medlem

Kirsti Brækkan
medlem

Vegard Heggem
medlem

KONTROLLKOMITÉ
Inge Five
leder

Ragnar Haugan
medlem

Merethe Storødegård
medlem

Steinar Leirvik
varamedlem

Marie Louise Nancke
varamedlem

VALGKOMITÉ
Knut Efskin
leder

Katharina Erlandsen
medlem

Torleif Rolfsen
medlem

Siri Marte Hollekim
medlem

Bent Skammelsrud
medlem

Oddgeir Engdal
varamedlem

LEDELSE
Tove Moe Dyrhaug
daglig leder/arrangementssjef

Trond Alstad
leder organisasjon, samfunnsansvar, 
kommunikasjon og strategi

Roar Munkvold
leder økonomi og eiendom

Harald Lundemo
leder salg og partner

SPORTSLIG
Erik Hoftun
sportslig leder

Per Joar Hansen
hovedtrener

Bård Wiggen
assisterende trener

Jørn Jamtfall
keepertrener

Geir Håvard Hjelde
fysisk trener

Haakon Schwabe
medisinsk koordinator (80 % stilling)

Gunnar Stene
materialforvalter

Henning Svendsen
kostholdsekspert (10 % stilling)

Harald Pedersen
spillerkoordinator

Stig Torbjørnsen
talentspeider

Martin Heggvoll
analyse

UTVIKLINGSAVDELINGEN
Tore Grønning
utviklingsleder

Ståle Stensaas
hovedtrener U19

Øivind Husby
spillerutvikler U19

Trond Henriksen
toppspillerutvikler

Torbjørn Lie
hovedtrener U16 (60 % stilling)

Hans Petter Larsen
assisterende trener U16 (30 % stilling)

Per Johnny Garli
keepertrener/fysio

Arne Cato Gellein
keepertrener (15 % stilling)

Leif Husvik
materialforvalter utviklingsavdelingen

RBK-KLINIKKEN
Sigbjørn Hammer
fysioterapeut

Vilhelm Stoltz
fysioterapeut

Torbjørn Grøntvedt
lege

Ketil Holen
lege
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A-laget

1. Innledning
Høsten 2012 ble vi enig om å tydeliggjøre identiteten, retningen 
og kulturen som hele vårt sportslige fundament har vært bygd 
på. Vi definerte prosjektet "tilbake til røttene" både når det gjel-
der innhold og metode. 

Prosjektet "tilbake til røttene" betyr fokus på offensiv samhand-
ling/struktur og et tydelig bevegelsesmønster offensivt, i et 4-3-3 
utgangspunkt. Dette ønsker vi å gjennomføre med klare tanker 
om hvilke ferdigheter/typer vi søker å utvikle/hente i hver 
enkelt rolle. 

Dette valget førte til at Per Joar Hansen ble ansatt som hoved-
trener i Rosenborg før sesongen 2013. Han kan 4-3-3, er opp-
tatt av et tydelig samhandlingsmønster offensivt, og går ikke 
på kompromiss med vår spillestil/struktur. I tillegg er han en 
veldig tydelig leder som stiller store krav til både spillere og 
støtteapparat.

Vi startet oppkjøringen til ny sesong med en samling på Røros 
med spillere, trenere og støtteapparat, der prosjektet "tilbake 
til røttene" ble tydelig definert. Krav, forventninger, spillestil, 
struktur, treningsprinsipper og samhandling ble gjennomgått 
og diskutert. For mange av spillerne var dette nye tanker i for-
hold til hva de tidligere har vært vant med.

2013 ble på mange måter en nestensong. Andreplass i 
Tippeligaen med sterke 62 poeng, men ett poeng bak 
Strømsgodset. Tapt cupfinale mot Molde etter å ha ledet til det 
gjensto 20 min. Sesongens nedtur kom i Europa der vi tapte 
sammenlagt mot skotske St. Johnstone i 2. kvalifiseringsrunde 
til Europa League.

2013 gir oss grunn til optimisme foran årets sesong. 
Treningskulturen er veldig bra og vi har en spillergruppe som 
brenner for å bli bedre. Videre har vi et trenerteam/støtteapp-
arat som jobber veldig godt sammen, og helt i tråd med den 
retningen klubben har bestemt. Revansjelysten etter 2013- 
sesongen er selvfølgelig ekstremt stor.

2. Treningskamper og treningsleire
Første del av oppkjøringen ble gjennomført hjemme i 
Trondheim med trening i Bankhallen på Melhus og på kunst-
gresset på Lerkendal. I slutten av januar dro vi til La Manga og 
deltok i Copa del Sol, der vi spilte tre kamper mot meget gode 
internasjonale lag. Deretter fulgte en ny treukersperiode hjem-
me, før vi avsluttet vinteren med en treningsleir i Marbella i 
Spania og to nye kamper mot gode internasjonale lag.  

Treningsmessig var vinteren meget bra, men veldig sterk mot-
stand i treningskampene førte til at vi ikke fikk øvd så mye på 
offensiv samhandling som vi kunne ønske. Likevel er det veldig 
verdifullt å spille kamper mot lag på Champions League-nivå, 

da vi får testet oss mot de aller beste og virkelig få kjenne på 
kroppen hvor lista ligger.

Copa del Sol
25.01 CSKA Moskva – Rosenborg 2-0
28.01 Rosenborg – Shakhtar Donetsk 0-1
31.01 Olimpija Ljubljana – Rosenborg 0-0

Marbella
27.02 Rosenborg - Spartak Moskva 0-2
04.03 BATE Borisov – Rosenborg 2-3  
  
Øvrige treningskamper
12.02 Rosenborg – Ranheim 0-1 
17.02 FC København – Rosenborg  1-0
10.03 Viking – Rosenborg  0-0

3. Tippeligaen
Tippeligasesongen startet forrykende med tre strake seire og en 
målforskjell på 9-0. En svak periode i mai med to poeng på fire 
kamper, en svak periode hjemme under høsten (tre uavgjorte 
kamper) og to bortetap på slutten (Tromsø og Molde) førte til 
en andreplass på tabellen, ett poeng bak Strømsgodset.

62 poeng holder vanligvis til gull, men vi må bare erkjenne at 
Strømsgodset denne gangen var litt bedre. Seriegullet røk på 
hjemmebane der vi ikke klarte å vinne nok kamper, spesielt 
mot lag som la seg lavt. I hjemmekampene mot Start, Sandnes 
Ulf, Molde (med ti mann i en time), Vålerenga, Haugesund og 
Hønefoss ble det kun fem poeng til sammen, og vi scoret kun to 
mål. 

Vårt toppnivå fikk vi vist frem i enkelte kamper, og spesielt 
i hjemmekampene mot Strømsgodset (1-0), Brann (4-0) og 
Haugesund (1-1) spilte vi god angrepsfotball, kombinert med 
godt, aggressivt forsvarsspill. Vi skapte et tosifret antall målsjan-
ser i flere av våre hjemmekamper, men manglet en del på effek-
tivitet og uttelling. Av høydepunkter borte kan nevnes sterke 
prestasjoner mot Brann (4-1), Sogndal (4-0) og Hønefoss (2-1).

4. NM 
Etter 10 års ventetid ble det endelig cupfinale igjen. Vi ledet 2-1 
i finalen til det gjensto knappe 20 minutter, men en kombina-
sjon av svakt forsvarsspill og marginer i mot sørget for at det til 
slutt sto 4-2 til Molde etter 90 minutter.

5. E-cup
Allerede i begynnelsen av juli var det klart for kvalifisering til 
Europa League. Skulle vi nå målet om spill i gruppespillet måtte 
vi nok en gang komme oss gjennom fire kvalifiseringsrunder.
Crusaders fra Nord-Irland i 1. runde gikk veldig greit etter 
2-1-seier borte i første kamp og formidable 7-2 på Lerkendal 
uka etterpå. I 2. runde mot St. Johnstone fra Skottland var  
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e-cupeventyret over. Som i for mange seriekamper klarte vi ikke 
å score mål på Lerkendal i første kamp, til tross for stort spille- 
og sjansemessig overtak. Vi gjorde en god bortekamp, men 1-1 
holdt ikke til avansement til neste runde.

1. kvalifiseringsrunde til Europa League
04.07 Crusaders (Nord-Irland) - RBK 1-2
11.07 RBK - Crusaders (Nord Irland) 7-2

2. kvalifiseringsrunde til Europa League
18.07 RBK – St. Johnstone (Skottland) 0-1
25.07 St. Johnstone (Skottland) - RBK 1-1

6. Trening og treningsforhold
Vi hadde to lengre trenings- og kampopphold i Spania i januar 
og mars. I periodene hjemme i Trondheim vekslet vi på å trene i 
Bankhallen på Melhus og ute på kunstgresset på Lerkendal. 

Det var veldig fint å ha muligheten til å trene innendørs på 
Melhus i periodene med kaldt vær og mye snø, men på grunn 
av størrelsen på hallen (60 m x 40 m) fikk vi trent for lite på 
spill på stor bane. Vi er veldig glade og takknemlige for at "nye" 
Abrahallen er gjenoppbygd, og vil sikre oss fantastiske trenings-
forhold vinters tid i årene som kommer.

Fra april trente vi på gress, vekselvis på Skoglunden og trenings-
bane 2 (60 m x 52 m). Gresskvaliteten var meget god gjennom 
hele året, i store deler av sommeren/høsten var kvaliteten på 
treningsbanene like bra som på de beste golf-greener. Dialogen 
med driftsavdelingen er god, og det tas hensyn til vær og klima.

7. Spillerstall
Før sesongen 2013 hentet vi Nicki Bille Nielsen (Villareal), 
Brede Moe (Ranheim), Tobias Mikkelsen (Greuther Fürth), 
Mike Jensen (Brøndby), og gjorde om lånene av Christian 
Gamboa og Mix til permanente overganger. I sommervinduet 
hentet vi Alexander Søderlund (Haugesund), Jørgen Skjelvik 
(Kalmar) og Pål André Helland (Hødd). I tillegg flyttet vi opp 
junioren Alexander Sørloth til A-stallen.

Etter sesongen 2012 forsvant Steffen Iversen (la opp) og Rade 
Prica (Maccabi Tel Aviv). Før sesongen gikk Daniel Fredheim 
Holm til Vålerenga. Og i løpet av sesongen solgte vi Tarik 
Elyounoussi (Hoffenheim) og Borek Dockal (Sparta Praha). I 
tillegg forlot Mohammed Awal Issah klubben. Jaime Alas var på 
utlån til San Jose (USA) i andre halvdel av sesongen.

Vi opplevde nok et år med stor utskifting av spillere. Dette er 
blitt mer regelen enn unntaket. Målet er å ha en stall som til 
enhver tid består av to keepere, 16 førstelagsspillere, fire 
innhop pere og tre hospitanter.

Stallsammensettingen er viktig av flere grunner; for økonomien, 
for "klima" i spillergruppa og for å gi egne talenter muligheten. 

Akkurat nå har vi lengre kontrakter med mange av våre spillere 
og det gir økt optimisme om større kontinuitet og mindre gjen-
nomtrekk av spillere i tiden fremover.

I 2013-sesongen har følgende spillere vært i A-stallen:

1. Daniel Örlund keeper
2. Christian Gamboa (fra FCK i januar) forsvar
3. Mikael Dorsin forsvar
4. Tore Reginiussen forsvar
5. Per Verner Rønning forsvar
7. Mike Jensen (fra Brøndby i feb.) midtbane
8. Borek Dockal (til Sparta Praha i aug.) midtbane
9. Nicki Bille Nielsen (fra Villareal i jan.) angrep
10. John Chibuike angrep
11. Tobias Mikkelsen (fra Greuther Fürth i jan.) angrep
12. Alexander Lund Hansen keeper
13. Jaime Alas (utlån San Jose fra juli) angrep
14. Jon Inge Høiland forsvar
15. Alexander Søderlund (fra FKH i juli) angrep
16. Jørgen Skjelvik (fra Kalmar i juli) forsvar
17. Tarik Elyounoussi (til Hoffenheim i juli) angrep
18. Daniel Berntsen midtbane
19. Brede Moe (fra Ranheim i januar) forsvar
20. Ole Selnæs midtbane
21. Fredrik Midtsjø midtbane
22. Jonas Svensson midtbane
23. Pål André Helland (fra Hødd i juli) angrep
24. Stefan Strandberg  forsvar
26. Erik Mellevold Bråten keeper 
37. Alexander Sørloth (fra U-avd i juli) angrep
42. Mix (fra Stabæk i januar) midtbane

8. Representasjon
Følgende RBK-spillere har A-landskamper i 2013:

Norge
Tore Reginiussen, Tarik Elyounoussi, Jørgen Skjelvik, Stefan 
Strandberg og Alexander Søderlund

Danmark
Nicki Bille Nielsen og Mike Jensen

Tsjekkia
Borek Dockal

El Salvador
Jaime Alas

Costa Rica
Christian Gamboa

USA
Mix

9. Utmerkelser
Passert 100 kamper for RBK
Jonas Svensson
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10. Sportslig apparat
Per Joar Hansen ble i desember 2012 ansatt som ny hovedtrener 
i Rosenborg. Tidligere på høsten hadde vi skrevet kontrakt med 
Bård Wiggen som ny assistenttrener. Per Joar og Bård kjente 
hverandre personlig fra før, og utfyller hverandre veldig godt. 
Per Joar er ansatt på en klar identitet; offensiv samhandling, 
4-3-3, lengderetningsorientert fotball etc. Han har stort enga-
sjement på feltet, en god pedagog og en god leder. Bård kom 
inn med internasjonal erfaring, nye tanker og ideer, og med en 
utrolig dedikasjon til fotball. Han utfordrer Per Joar og oss
andre i RBK hele tiden.

Med seg i trenerteamet har Per Joar og Bård hatt fysisk trener 
Geir Håvard Hjelde og keepertrener Jørn Jamtfall, begge viktig 
for kontinuiteten i trenerteamet. I tillegg besto det sportslige 
apparatet av medisinsk koordinator Haakon Schwabe, fysio- 
terapeutene Vilhelm Stoltz og Sigbjørn Hammer, legene 
Torbjørn Grøntvedt og Ketil Holen, kostholdsekspert Henning 
Svendsen, spillerkoordinator Harald Pedersen, scout Stig 
Torbjørnsen, mental trener Jan Fjeldsæter og materialforvalter 
Gunnar Stene.

11.  Tilbake til røttene
De fem fundamentene i RBK-filosofien
I RBK er vi opptatt av å ta vare på det beste fra fortiden, blant 
annet de fem fundamentene i RBK-filosofien: 

1. Vår framgang er basert på læring og videreutvikling av 
ferdigheter, med utgangspunkt i "godfoten."

2. Resultatmål er et produkt av stadig prestasjonsforbedring.
3. Vi er offensive, kreative og løsningsorienterte.
4. Vi har humør og engasjement.
5. Vi er åpne og folkelige.

Sammen med nytenking/utvikling skal disse fundamentene 
danne grunnlaget for suksess i fremtiden.

Sportslig fundament

"Alltid Europa" er vår overordnede ambisjon. Dette betyr veldig 
mye for klubben både sportslig og økonomisk. Å spille kamper 
mot de beste i Europa betyr mye for utvikling av laget og enkelt-
spillere, og for at vi skal være attraktiv som klubb; både for spil-
lere, publikum og sponsorer. Norge som nasjon har falt mange 
plasser på UEFA-rankingen de siste årene og betyr at veien inn i 
et gruppespill er lang. 

"Tilbake til røttene" er veien vi har valgt for å gjennomføre 
denne ambisjonen. Vi kan ikke konkurrere mot de beste og 
nest beste i Europa når det gjelder økonomi og spillerlogistikk, 
men vi kan utvikle et sterkt kollektiv der offensiv samhandling 
faktisk kan konkurrere med motstandere som har spillere med 
bedre individuelle ferdigheter. En tydelig spillestil, en innar-
beidet offensiv struktur, og klare prinsipper er vår vei mot vår 
ambisjon, og alt vi gjør på trening skal relateres til dette. I bunn 
ønsker vi å ha et offensivt samhandlingsmønster der spillerne 
løser sine roller gjennom individuell dyktighet. Jo høyere indi-
viduelle ferdigheter, jo høyere samhandlingsnivå. Så handler det 
om å utvikle/hente spillere som passer inn i denne tankegangen, 
og ansette trenere som både forstår og evner å påvirke spillerne/
laget i tråd med dette. 

Fem faktorer som er helt avgjørende

1. Å utvikle et offensivt samhandlingsmønster som gir oss 
muligheten til å slå lag med bedre enkeltspillere.

2. Utvikle de spillerne som til enhver tid er i klubben.
3. Rekruttere spillere som kan tilføre oss noe vi ikke allerede 

har (i en bestemt rolle).
4. Erstatte sentrale spillere som forlater oss med minst like 

gode spillere.
5. Spille mange kamper mot internasjonal motstand.

12. Økonomi
Vi har over tid i RBK vært i en utfordrende økonomisk situ-
asjon, der gapet mellom inntekter og kostnader har vært for 
stort. Klubbens økonomiske målsetting for 2013-2015 er 8-4-0, 
det vil si et nullbudsjett i 2015. Innenfor totalrammen til klub-
ben skal kostnaden på spillere A-laget være på 52 millioner 
kroner i 2014. I 2009 var dette tallet på 77 millioner. I årene 
fremover er det "bedre for mindre" som gjelder; spillere vi hen-
ter skal passe bedre inn i vårt samhandlingsmønster, og samti-
dig ha lavere årskostnad enn de vi selger. Tendensen de siste par 
årene er at det er mulig å kjøpe gode spillere for mindre penger. 
Samtidig kan vi heller ikke regne med å få like mye for de spil-
lerne vi selger.

Den økte satsningen vi gjør i Utviklingsavdelingen blir vik-
tig i dette økonomiske bildet. Økte ressurser, bedre fasiliteter, 
mer/større kompetanse, og en liten kursendring (mer fokus på 
utvikling av individuelle ferdigheter) i Utviklingsavdelingen 
vil gi flere egenproduserte spillere på A-laget på sikt. Dette 
er muliggjort gjennom avtalen vi har inngått med SalMar. 
Utviklingsavdelingen blir fra nå av hetende SalMar Akademiet.

En gass- og brems-strategi, som vi nå legger opp til i RBK, er 
helt nødvendig for å opprettholde den sportslige satsningen og 
ambisjonen, samtidig som vi sikrer sunn, økonomisk drift av 
klubben.

Ambisjon - 
Alltid Europa

Filoso�, kultur
og verdier

Spillestil, struktur
og spillestils-

prinsipper

Trening

Spillere Trenere
og sportslig

apparat
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13. Kjennetegn for Rosenborglaget
• Lojalitet.
• 100 % innsats, dedikasjon og entusiasme.
• Alle har et ansvar for å holde seg selv, lagkameratene og støt-

teapparatet i flytsonen.
• RBK-laget skal kjennes igjen fra kamp til kamp. Offensivt 

angrepsmønster og defensiv disiplin skal være vårt visittkort.
• Lojalitet med hensyn til laguttak, rolleaksept og gjennomfø-

ringskraft opp mot lagets kampplan. Bidrar man ikke til det-
te – motarbeider man. Begynner noen å konkurrere internt 
da taper alle.

• Den beste løsningen for laget vinner alltid – da blir mennes-
ket underordnet. Vi skal ha spillere som spiller lagets kamp, 
ikke sin egen kamp.

• Du er god eller dårlig sammen med noen. Med denne er-
kjennelsen i bunn utvikles relasjonelle ferdigheter.

• Samhandling – samarbeidet kommer innenfra.
• Du er ikke dyktig, hvis du ikke kan bruke dyktigheten din til 

å gjøre andre dyktige.
• Et godt kollektiv er summen av gode enkeltindivider.
• Den viktigste forutsetningen for å oppnå suksess og frem-

gang, er inderlig å unne andre suksess.

14. Spillerlogistikk
Vi vil forsterke kvaliteten rundt vurdering av potensielle nye 
spillere. Vi kan i prinsippet aldri vite nok om de spillerne vi 
vurderer å hente. Vi har utviklet programmet RBK-scout som 
gir en oss en oversikt over grunndata (alder, klubber, kamper 
spilt, ferdigheter) og kamprapporter på aktuelle spillere. Vi vil 
også i sterkere grad vurdere spillerens sosiale ferdigheter og 
holdninger.

Samhandling
Samhandling er summen av fotballferdighet og sosiale ferdig-
heter og holdninger hos hver enkelt spiller, satt sammen i et 
definert samhandlingsmønster bestående av elleve definerte 
roller på banen. 

Fotballferdighet 
• Taktisk  
• Teknisk
• Mentalt  
• Fysisk

Sosiale ferdigheter og holdninger  
• Evne til å være del av et kollektiv
• Personlig modenhet, opptreden og disiplin
• Evne og vilje til å påta seg ansvar
• Ydmykhet
• Investere i lagkamerater 
• Rollemodell

15. Evaluering av 2013
Plusser
• 62 poeng på 30 kamper = 2,06 i snitt.
• Meget god defensiv struktur – 25 mål i mot på 30 

seriekamper.

• Sterke på defensive dødballer.
• Sterke på innlegg i mot/"boxplay".
• Meget god arbeidsmoral og vinnervilje i spillegruppa.
• Vi har "stått" kampene veldig bra – vi er godt trent.
• Lite skader.
• Vi har forbedret oss veldig mye i løpet av sesongen med hen-

syn til frispilling fra B-4. Hurtigere ballomgang i backrekka, 
samt råere på å utfordre med ball/skape dilemma.

• Det har blitt bedre kollektive bevegelser i midtbaneleddet i 
frispillingsfasen. 

• God kvalitet på treningene og godt fokus. Få treninger der 
kvaliteten har vært svak.

• 15 000 i snitt på hjemmebane.
• Er i cupfinalen for første gang siden 2003. 

Forbedringsområder
• Bli et enda mer angrepsdyktig lag – score flere mål.
• Forbedre valg, relasjoner, rytme, timing, kollektive bevegel-

ser, innløpskvalitet, innleggskvalitet på siste ⅓.
• Forbedre vårt eget gjenvinningspress.
• Effektivitet og besluttsomhet i avslutningsfasen.
• Videreutvikle den taktiske klokskapen i laget. Når tar vi 

kontringene – når roer vi ned? Hva skjer i laget vårt i de 
periodene motstander har mye ball? Hvordan løser vi disse 
periodene mentalt og taktisk?

• For mange unødvendige gule kort.

I praksis
• Øke spillernes forståelse av spillemønster/struktur.

 ▸ Digitalisere spillestildokumentet - spillestilprinsipp 
kobles opp til videobilder.

• Mer spill på trening (11vs11, 8 vs 8, 4 vs 4).
 ▸ Utvikler tydeligere relasjoner mellom spillerne.
 ▸ Enda mer coaching på prinsipper/struktur i spill.

• Mer individualisering.
 ▸ Rolletrening.
 ▸ Avslutningstrening (individuelt og relasjonelt).
 ▸ 1vs1.

• Fortsatt fokus på forsvarsspillet.
• Fortsette med tydelig ledelse – har satt en god kultur.
• Etablere en "ledergruppe" i spillergruppa, bestående av fem 

spillere. Disse fem skal gjennom et modulbasert lederutvi-
klingsprogram (fem moduler i 2014) ledet av Jan Fjeldsæter. 
Hver enkelt leder skal i etterkant av hver modul implemen-
tere dette i hver sin gruppe i resten av spillergruppa. Lederne 
rapporterer til sportslig leder, hovedtrener og assistenttrener. 

16.  Oppsummering
Sesongen 2013 ble en nestensesong. Utviklingen gjennom året 
har imidlertid vært positiv, og gir grunn til optimisme foran 
årets sesong. Per Joar og Bård har satt sitt tydelige stempel på 
laget og kulturen, og kan bygge videre på alt som var bra i fjor 
med en stall som nesten 100 % er den samme. Vi er klar over 
hvilke områder vi må forbedre for å ta neste steg og vinteren så 
langt har vært positiv i så måte.
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A-stall 2013

Nr Spillernavn Kamper 
i Tippeligaen Kamper i NM Internasjonale 

kamper
RBK

kamper

2013 totalt 2013 totalt 2013 totalt I år totalt

1 Daniel Örlund 19 105 6 18 2 31 27 154

2 Christian Gamboa 28 38 3 3 4 10 35 51

3 Mikael Dorsin 27 225 4 32 4 82 35 339

4 Tore Reginiussen 28 39 6 6 3 10 37 55

5 Per Verner Rønning 13 32 3 6 3 16 19 54

7 Mike Jensen 27 27 4 4 4 4 35 35

8 Borek Dockal 15 55 2 7 4 18 21 80

9 Nicki Bille 27 27 7 7 3 3 37 37

10 John Chibuike 24 58 5 7 4 12 33 77

11 Tobias Mikkelsen 27 27 6 6 4 4 37 37

12 Alexander Lund Hansen 11 20 1 6 2 15 14 41

13 Jaime Alas 0 3 2 2 0 2 2 7

14 Jon Inge Høiland 8 37 5 5 2 9 15 51

15 Alexander Søderlund 13 13 1 1 2 2 16 16

16 Jørgen Skjelvik 8 8 2 2 0 0 10 10

17 Tarik Elyounoussi 13 24 4 4 0 7 17 35

18 Daniel Berntsen 11 12 3 4 4 5 18 21

19 Brede Mathias Moe 3 3 4 4 1 1 8 8

20 Ole Kristian Selnæs 19 41 7 11 3 11 29 63

21 Fredrik Midtsjø 5 19 3 9 0 4 8 32

22 Jonas Svensson 27 79 5 14 4 24 36 117

23 Pål Andre Helland 11 13 2 5 0 0 13 18

24 Stefan Strandberg 23 46 6 9 2 12 31 67

26 Erik Mellevold Bråthen 0 3 0 3 0 0 0 6

37 Alexander Sørloth 0 0 0 0 1 1 1 1

42 Mix 26 37 5 5 0 7 31 49
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Kampene i 2013
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Utviklingsavdelingen

Målsetting med utviklingsarbeidet i RBK
RBK har som sportslig ambisjon å spille i Europa med sitt A-lag 
hvert år. Vi ønsker å nå dette målet med flest mulig trønderske 
spillere, fordi det gir stor motivasjon for unge fotballspillere i 
Trøndelag å se at det er mulig å spille for RBKs A-lag. 

Lokale spillere genererer betydelig interesse fra publikum og 
samarbeidspartnere, og det vil ha en økonomisk betydning å 
lykkes med egenutviklede spillere. I tillegg settes det stadig nye 
krav gjennom FIFA/UEFA/NFF til antall spillere som må være 
lokalt utviklet – for 2013 var det kun mulig med ni "frie" (uten-
landske) spillere i en 25-mannstropp.

For å lykkes med dette målet er RBK helt avhengig av godt 
samarbeid med lokale trønderske klubber og med Trøndelag 
Fotballkrets, og det er derfor igangsatt flere tiltak for å øke 
sannsynligheten for å få frem lokale talenter.

RBK-Skolen 2013
RBK-skolen vist i en modell som viser hvordan RBK har 
organisert sin sportslige virksomhet for utvikling av unge 
fotballspillere. 

Samarbeidsklubben Ranheim
Samarbeidet med Adeccoligaklubben Ranheim har fortsatt  
siden oppstarten høsten 2006.

Brede Moe ble rekruttert fra Ranheim etter en solid sesong i 
2012.

I 2013 fikk fire unge trønderske RBK-spillere hospitere fast med 
Ranheim fra 1. januar til 31. mars. 

I tillegg har flere unge RBK-spillere deltatt hyppig på Ranheim-
treninger gjennom hele sesongen. En viktig forutsetning for å 

hente ut potensialet i et slikt samarbeid er den tette sportslige 
relasjonen som er utviklet mellom klubbene. 

Dette ble forsterket i 2013 ved at Trond Nordsteien ble utlånt fra 
RBK som hovedtrener i Ranheim.  

Alle klubber som deltar i E-cup skal ha en egen utviklingsavde-
ling fra 12-19 år. RBK har ikke lag for spillere under 15 år. 

RBK har fått innvilget dispensasjon fra profflisenskravet ut i fra 
samarbeidsformene vi har.

U19-gruppa
Målet med U19-gruppa er først og fremst å utvikle spillere til 
vår egen A-stall/A-lag. Derfor er utvikling av enkeltspilleren det 
aller viktigste. Vi ønsker likevel å vinne turneringer/cuper. 

Primær kamparena for disse spillerne er 2. divisjon (RBK 2) og 
3. divisjon (RBK3) hvor resultatmålet er å beholde divisjons-
plassen. Alexander Sørloth ble som 2. års junior tatt opp i RBKs 
A-stall på sommeren. Jacob Storevik har hatt hospiteringsavtale 
med A-laget i hele 2013, mens Aleksander Foosnæs har hatt det 

samme på høsten. Flere andre 
U19-spillere har vært med på 
A-lagstreninger. 

Spillere, trenere og 
støtteapparat
Spillerstallen i U19-gruppa be-
sto i 2013 av følgende spillere:

Overårig født 1993: Mikal 
Haugen Bjørnstad (til Ranheim 
fra april)

Født 1994: Robin Bjørnholm 
(til Skjetten fra juli), Magnus 
Blakstad (til Ranheim fra april), 
Jonas Halstensen (lagt opp fra 
juli). Lars Arne Togstad, Jørgen 
Torseth, Sindre Haarberg (til 
utlandet fra august), Magnus 
Fagerli (lagt opp fra juli), Ben 

Feirud, Aleksander Foosnæs (fra Ranheim) og Fredrik Lund 
(fra Ranheim)

Født 1995: Magnus Aulstad, Aleksander Bergersen, Torgeir 
Fjær (utlån til Byåsen fra juli), Simen Schjerve Giæver, Robin 
Hartmann, Julian Moen Rygh, Serge Gamwanya, Martin 
Lundal, Morten Strand, Jørgen Solli (fra Ørland i april) og 
Alexander Sørloth (til A-stall fra juli)

Født 1996: Jacob Storevik, Eivind Fallet (til Nybergsund/Trysil 
i juli), Espen Fjeld, Ola Aassve Hepsø, Mathias Hybertsen, Even 
Hepsø Berg, Prince Kala, Ali Al-Nashi (fra Fauske/Sprint i juli), 

RBK-SKOLEN

RBK
Ambassadører

RBK
Områdegruppe 14

RBK
Områdegruppe 16

Team
Trøndelag

RBK
U-16

NTF
U-16

Toppspiller-
utvikler

RBK
Videregående

skole

NextGen
Series

RBK
U-19RanheimA-stall

A-laget
Eggens

trenerskole

RBK
Club

RBK
KeeperExtra

RBK
Pluss
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Aslak Fonn Witry, Kristian Rømo Skille, Torbjørn Alseth og 
Magnus Sveberg. 

Født 1997: Andreas Davidsen (fra Hesseng i juli), Victoire 
Gamwanya, Daniel Hagen, Lionel Kamanzi, Sivert Solli og 
Vegard Jonsen.

Født 1998: John Hou Sæter  

Støtteapparatet har bestått av Ståle Stensaas (hovedtrener/kam-
pleder i 2. div., NM junior og NextGen Series), Øivind Husby 
(spillerutvikler, ass. kampleder i 2. div., NM junior og NextGen 
Series samt kampleder i 3. div.), Per Johnny Garli (keepertre-
ner/fysio), Arne Cato Gellein (keepertrener), Trond Henriksen 
(toppspillerutvikler) og Leif Husvik (materialforvalter)  

Årets spiller 2. div.: Lars Arne Togstad 
Årets spiller 3. div.: Torbjørn Alseth

Treningskamper/treningsleirer/turneringer

Treningsopphold i Bankhallen - Melhus
Fokuset på samlingen var å gjennomgå sesongplan, bli enige om 
hvordan vi skal ha det sammen, jobbe med holdninger og RBK-
kultur. I tillegg hadde vi gode treningsøkter i hallen. 

NTF U19
Vi vant to av tre innledende kamper mot Strømsgodset (4-3) og 
Tromsø (2-0) og tapte mot Sandefjord i siste kamp 2-4. 
I kvartfinalen vant vi 2-0 over Start, og vant på straffespark-
konk. mot Odd Grenland etter 1-1 i semifinalen. Finalen mot  
Vålerenga tapte vi på straffesparkkonk etter 1-1 etter full tid.    

NextGen Series
er en privat internasjonal kvalitetsturnering for juniorlag. I vårt 
andre år i turneringen i 2012 økte deltakerantallet fra 16 til 24 
klubber. RBK gikk til sluttspillet og møtte Juventus i Torino i 
1/8-delsfinale 7. mars 2013, hvor vi tapte 1-0.  

RBK hadde kontrakt om spill i samme turnering i 2013/14 også, 
men på grunn av manglende finansiell samarbeidspartner for 
arrangøren ble NextGen Series utsatt ett år. 

2. divisjon/3. divisjon/NM G19
Andredivisjonslaget består av spillere fra U19-gruppa og spil-
lere fra A-stallen. Dette er den viktigste kamparenaen for våre 
unge spillere. Retningslinjene for bruk av A-spillere i 2. div. 
tilsier bruk av maksimalt tre spillere som er over 23 år.

2. div. laget ble nr. 11 av 14 lag i sin avdeling.  
 
3. div. laget ble nr. 14 av 14 lag i sin avdeling og rykket dermed 
ned til 4. div.

Med nedrykket til 4. div. ble det gjort en betydelig evaluering av 
om 4. divisjonsarenaen er en relevant kamparena for de yngste 
talentene i vår toppklubb. Det ble besluttet at vi går videre i 
ett år med 4. div. for å høste erfaringer med nivået som våre 
16-17-åringer får gjennom dette tilbudet.

Det ble NM-sølv i G19-klassen etter en spennende TV-sendt 
finalekamp mot Fyllingsdalen borte på Varden Amfi, der re-
sultatet ble tap 2-3. Heimdal, Lillehammer, Ranheim, Elverum, 
Stabæk og Lillestrøm ble slått ut på veien.

U16-gruppa
Målet til U16-gruppa er først og fremst å utvikle spillere til 
U19-gruppa. Derfor er utvikling av enkeltspilleren det aller 
viktigste. Vi ønsker likevel å vinne turneringer/cuper. Primær 
kamparena for disse spillerne er junior 1. div. der målsettingen 
er å beholde divisjonsplassen. 

Spillere, trenere og støtteapparat
Spillerstallen i U16-gruppa besto i 2013 av følgende spillere:

Født 1997: Håkon Fredheim, Mathias Hjelle, Haakon 
Martinussen, Jakob Tromsdal, Erlend Dahl Reitan, Erik 
Holmen, Preben Husby, Tommy Lysheim, Mats van der Weel og 
Henrik Selnes

Født 1998: Vegard Erlien, Axel Gamst (fra Stabæk i aug.), Stian 
Overskott Granøien, Andreas Helmersen, Anders Moldestad, 
Olaus Skarsem, Ola Solbakken og Fredrik Vinje (fra Nardo i 
juli) 

Støtteapparatet til U16-gruppa har bestått av Torbjørn Lie 
(hovedtrener), Hans Petter Larsen (ass.trener/lagleder), Per J. 
Garli (keepertrener/fysio), Arne Cato Gellein (keepertrener) og 
Trond Henriksen (toppspillerutvikler) 

Årets spiller i junior 1. div.: Andreas Helmersen
 
Treningskamper/treningsleirer/turneringer

Treningsopphold i Bankhallen - Melhus
Fokuset på samlingen var å gjennomgå sesongplan, bli enige om 
hvordan vi skal ha det sammen, jobbe med holdninger og RBK-
kultur. I tillegg hadde vi gode treningsøkter i hallen.

Atea Elite Tournament 
Turneringen ble spilt i pinsen i Oslo og det endte med 6. plass 
av 12 lag etter tap mot Fredrikstad i kampen om 5. plassen.

NTF U16
Norsk Toppfotball har forsterket satsingen på turneringsspill for 
yngre spillere gjennom NTF U16, der Trøndelag Fotballkrets 
og RBK er medarrangører. Turneringen gjelder primært for 
Tippeligalagenes guttelag og 16 lag deltok. RBK tapte 2-1 i semi-
finalen mot vinneren Haugesund. Finalen ble spilt på Lerkendal 
stadion mellom Haugesund og Lillestrøm.

1. divisjon junior/NM G16
Årets RBK-lag har klart seg meget godt i 1.divisjon G19. 
Guttene hevdet seg godt både i vår- og høstsesongen, der de ble 
avdelingsvinner i vårsesongen og klarte en 2. plass i høstseson-
gen. Det er for det meste første- og andreårs guttespillere som 
spiller 1. div. junior. Laget er dermed kvalifisert direkte til neste 
års 1. divisjon.
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NM G16
Guttene fikk en stor opplevelse i årets NM-turnering. Finale på 
Lerkendal stadion og seier 3-2 over Stabæk ble en fullkommen 
sesongavslutning. Namsos, Volda, Hødd, Bodø/Glimt, Molde og 
Viking ble slått ut på veien.

Felles for U16/U19

Toppspillerutvikler
Trond Henriksen har bidratt sterkt i spillerutviklingen og har 
hatt ekstra ansvar for de spillerne som ligger aller lengst frem-
me. Utviklingsplaner og utviklingsmål er satt opp for de beste 
og han har også hatt egne individuelle økter med dem. I tillegg 
har Trond vært observatør ved aldersbestemte landskamper og 
under Porsgrunnsamlingen. 

Dugnad
U16- og U19-spillerne har deltatt som instruktører på to 
fotball  skoler hver på Lerkendal. I tillegg har spillerne (ca. 50) 
vært vakter under hjemmekampene til A-laget i sesongen, noe 
som innebærer en betydelig innsats og besparelse for klubben.      

Landskamper (statistikk junior- og guttespillere)
U21: Ole Kristian Selnæs
G19: Ole Kristian Selnæs
G18: Martin Lundal, Morten Strand og Alexander Sørloth
G17: Jacob Storevik
G16: Daniel Hagen, Sivert Solli, Andreas Davidsen og John Hou       
          Sæter
G15: John Hou Sæter og Vegard Erlien

Samarbeid med skole
Etter mangeårig godt samarbeid med KVT har nå vår hoved-
samarbeidspartner på videregående skole blitt Sør Trøndelag 
Fylkeskommune og Strinda videregående skole. Ved årsskiftet 
2013/14 er hele 23 av 27 spillere elever ved Strinda. 

Ved Strinda kan elevene velge mellom idrettsfag, studiespe-
sialisering og yrkesfag. Dette gir stor fleksibilitet. Vi har hele 
fire formiddagsøkter per uke i skoletiden, hvorav to av dem er 
parallelle med A-lagets treningstider. På den måten kan våre 
U-spillere benyttes på A-trening etter behov fra A-miljøet uten 
å "tape" skoletimer. Konsekvensen er at U19-spillere i RBK har 
treningsfri på ettermiddag to ganger per uke. 

RBK har inngått samarbeidsavtale med Nidaros 
Idrettungdomsskole med sikte på at elevene på den skolen kan 
ha fotballtreninger med Rosenborgs U-trenere på dagtid på 
Lerkendal kunstgress. Vi ønsker begge parter å videreutvikle 
dette samarbeidet i 2014.

RBK/kretstiltak

Eggens Trenerskole
Nils Arne Eggen har de siste årene hatt trenerskole på Orkanger 
i en helg på sommeren, i samarbeid med Orkla Fotballklubb. 
Hele RBKs trenerapparat deltok på Orkanger/Lerkendal i hel-
gen 17.-18. aug. hvor det ble praktisert med objekter fra RBKs 
yngre treningsgrupper. Over 90 trenere fra hele Trøndelag og 
landet for øvrig deltok.  

RBK og Trøndelag Fotballkrets (TFK)
RBK har hatt samarbeid med TFK i mange år. Samarbeidet ble  
høsten 2011 formalisert i en toårsavtale med varighet ut 2013. 
Samarbeidet innebærer en forpliktelse for RBK til å bidra i 
TFKs modell for trener- og spillerutvikling. Det betyr at perso-
nalressurser i RBKs utviklingsavdeling stilles til disposisjon på 
mange av tiltakene kretsen har i sin modell.

RBK Ambassadører
RBK Ambassadørene fortsatte arbeidet med påvirkning av de 
beste guttespillerne i alderen 13-14 år gjennom faste doble uke-
økter gjennom lengre perioder av året. Torgeir Vatten og Terje 
Berg har gitt alle nyrekrutterte RBK-spillere høsten 2013 mye 
god påvirkning gjennom to år på treningsfeltet. Vi har aldri 
vært så godt forberedt før inntaket av nye spillere som foran 
sesongen 2014. 

I Nord-Trøndelag har vi ikke hatt noen RBK-ambassadør, men 
i Sør-Trøndelag har Jon Møkkelgård (Orkla) vært engasjert i 
en begrenset ambassadørrolle med treninger, observasjon og 
kartlegging som de viktigste oppgavene. Ambassadørordningen 
forlenges i 2014 med intensjon om å etablere ordningen i hele 
Trøndelag igjen.

Team Trøndelag
RBK Team Trøndelag er kretslaget i 15-16-årsklassen. RBK for-
plikter seg til å delta med faglig kompetanse inn mot tiltakene. 

RBK Områdegruppe 14
RBK Områdegruppe 14 er et tiltak for motiverte spillere i al-
dersgruppen 13-14 år i Trøndelag med gode ferdigheter og rik-
tige forutsetninger, men også for spillernes trenere. Trøndelag 
Fotballkrets velger ut spillere som trenes av RBKs ambassadø-
rer. Målet med tiltaket er å gi kompetanseoverføring fra RBK til 
breddeklubber i Trøndelag, samt spiller- og trenerutvikling. Det 
ble gjennomført 18 økter fordelt på hele Trøndelag.

RBK Områdegruppe 16
Dette er et tiltak for motiverte spillere i aldersgruppen 15-16 år 
i Trøndelag med gode ferdigheter og riktige forutsetninger, men 
også for spillernes trenere.
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Trøndelag Fotballkrets velger ut spillere som trenes av RBKs 
trenere i utviklingsavdelingen. Målet med tiltaket er å gi kom-
petanseoverføring fra RBK til breddeklubber i Trøndelag samt 
spiller- og trenerutvikling. Det ble gjennomført 17 økter fordelt 
på hele Trøndelag.

RBK Pluss
RBK Pluss ble startet opp i regi av RBK for første gang i 2011. 
Dette er et påmeldingsbasert tilbud til de ivrigste 10-12 åringe-
ne og består av to ekstra treninger i uka "off-season" (mars-april 
og oktober-november). Treningene i 2013 har blitt gjennomført 
på Lerkendal, og 220 spillere har deltatt. Målet med RBK Pluss 
er å inspirere talentfulle spillere i alderen 10-12 år til å trene 
mer og bedre. Spillerne trenes av utvalgte RBK instruktører og 
ledes av brasilianske Marcelo Cortez, som har bygd opp over 
150 fotballskoler i Flamengo i Brasil. TFK har bidratt med å de-
signe gode barnefotballøkter og de gjennomføres i en differensi-
ert modell – riktig tilbud tilpasset ferdighetsnivået.

RBK KeeperExtra
RBK KeeperExtra ledes på treningsfeltet av Jørn Jamtfall som 
har vært faglig ansvarlig for planlegging og gjennomføring av 
keeperskolen over tre dager tre ganger i 2013. RBK KeeperExtra 
er påmeldingsbasert og har hatt 180 deltakere i fjor. Tiltaket 
er rettet mot keepere av begge kjønn i alderen 11-16 år. 
Instruktørene har vært kjente keepertrenere fra Trøndelag samt 
RBKs egne keepere. 

RBK Club
RBK Club er et tiltak rettet mot breddeklubb og barnefotballen. 
RBKs instruktører gjennomførte overfor Vestbyen Fotball 10 
barnefotballøkter på Hammersborg kunstgress i vårsesongen. 
Trøndelag Fotballkrets har medvirket til at dette har utviklet 
seg til et trenerutviklingstiltak i breddeklubben, der spillernes 
trenere deltar under øktene for å lære.

Oppsummering
Vi har lagt bak oss et arbeidskrevende år og med bra resulta-
ter i forhold til målsettingene. Alexander Sørloth er tatt opp i 
A-stallen.

Med NM-sølv i G19-klassen (finale i fire av fem siste år), finale 
i NTF U19 (Jet-turneringen) og internasjonal sterk prestasjon i 
NextGen Series mot Juventus borte i 1/8-delsfinale, NM-gull i 
G16 og semifinale i NTF U16 viser det at vi har mange lovende 
fotballspillere i utviklingsavdelingen. 

Med Ranheims avgjørende kvalikkamptap mot Sarpsborg om 
opprykk til Tippeligaen viser det at klubben sportslig sett er en 
god og stabil Adeccoligaklubb, noe som er viktig for samarbei-
det med RBK og med mulighet for nye overganger fra Ranheim 
etter at Brede Moe kom før 2013-sesongen. Vi holdt plassen  
i 2. divisjon med RBK2, men rykket ned med RBK3 fra  
3. divisjon. En sterk trøndersk 3. divisjon med voksne spillere 
og med bedre sportslig nivå enn tidligere ble for krevende for 
våre yngre spillere.   

Mange spillere skal følges opp, mange lag skal administreres og 
mange tiltak både internt og eksternt skal gjennomføres. Vi vet 
at den jobben som gjøres med unge spillere i RBK og Trøndelag 
er meget viktig og at vi får igjen for den innsatsen som legges 
ned. 

Ståle Stensaas har vært hovedansvarlig for RBKs U19-gruppe 
de siste fem årene. Vi takker Ståle for hans betydelige innsats og 
gode resultater med spillere og lag.   

Prisen for årets profil i 2013 i utviklingsavdelingen går til en 
spiller som har utmerket seg på mange områder. Treningskultur, 
holdninger, prestasjonsutvikling og personlighet er stikkord 
som her kjennetegner utnevnelsen.

Årets profil: Aleksander Foosnæs

Framtid
Foran 2014-sesongen er det gjort flere grep for å styrke 
utviklingssatsningen. Dette er muliggjort gjennom ressurs-
tilgang fra ny samarbeidspartner som har ønsket fokus på 
utviklingsarbeidet med mål om flere trøndere på laget og 
økt innsats i spiller-, trener- og klubbutvikling fra RBKs side 
i Trøndelag. Det er ansatt faglig leder og ny spillerutvikler i 
U16-gruppa med impulser fra en av Europas beste spiller-
utviklingsnasjoner. Ambassadørordningen forsterkes, og RBK 
ønsker å etablere samarbeidsmodeller med andre klubber på 
nivå tre og fire i trøndersk fotball. Skifte av kunstgressdekke vil 
bli gjort i mai og det er planlagt at utviklingsavdelingen skal 
flytte inn i lokalene etter RBK-klinikken med innredning av 
nytt garderobeanlegg, kontorer, analyserom, vaskerom etc.

Utviklingsarbeidet vil fremover bli mer individfokusert. Vi sam-
arbeider med Toppfotballsenteret med sikte på kvalitetssikring 
av utviklingsarbeidet, som innebærer både at klubben forankrer 
utviklingssatsingen i styret og ledelse, men også at vi sørger for 
kontinuerlige forbedringsprosesser på mange områder, som 
spillerlogistikk, systematikk, kompetanse, kvalitet, skole-fotball, 
samarbeidsmodeller, produktivitet og økonomi/fasiliteter.
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Samfunnsansvar

RBK Ung i jobb – viktig bidrag i et samfunnsperspektiv!
 Siden starten i oktober 2011 har ca 50 ungdommer tatt del i 
"RBK Ung i jobb". Mer enn halvparten har siden fått seg arbeid 
eller er kommet i gang med skolegang.

Resultatene er i NAV-sammenheng svært gode. Knapt noe til-
svarende ungdomsprosjekt kan vise til så gode resultater. RBK-
effekten slår inn, samtidig som de som jobber med de unge gjør 
en flott jobb. NAV sier følgende om effekten av prosjektet:

• Det å kunne tilby ungdom riktig tiltak raskt gir resultater.
• God formidling til jobb; 10 av 15 utskrevne i 2013 har gått 

til arbeid/utdanning.
• Det er en effektiv ressursutnyttelse som gir tilbud til mange.
• Antall ungdom som mottar sosialhjelp er betydelig 

redusert.

Prosjektet er rettet mot ungdom i alderen 18-25 år som har 
avbrutt skolegang og ikke er i jobb. Betingelsen for å bli med på 
dette prosjektet er at de faktisk ønsker å få hjelp til å komme seg 
ut i jobb. 

Partnernettverket er en viktig arena for å skaffe nok arbeidstre-
ningsplasser for ungdommene. Her er det flere samarbeidspart-
nere som tar ansvar og som ønsker å tilby plasser. Og dette er 
også et tiltak som knytter partnerne enda nærmere klubben. 
De ansatte i tiltaket jobber tett på deltakerne, noe som sikrer en 
god oppfølging og gode resultater. Det er en styrke for klubben 
å ha sterke arbeidsledere som er inkluderende og ser ungdom-
mene. Her gjør både Anders med sine på Lerkendal stadion og 
Walther på kjøkkenet en flott jobb.

Året begynte med besøk fra Arbeids- og sosialkomiteen på 
Stortinget. Leder her, Robert Eriksson, ble etter stortingsvalget 
i høst ny arbeids- og sosialminister, og kom i november på nok 
et besøk. Her stilte også fylkesmann Jørn Aksel Krog med sin 
stab, toppledelsen i NAV Sør-Trøndelag, lokalledelsen i NAV 
Trondheim og pressen. Det er tydelig at "RBK Ung i jobb" er et 
tiltak som både politikere og NAV ser på som et svært godt til-
tak og en god arbeidsform. Vi har også hatt besøk av flere ulike 
arbeidsmarkedsbedrifter fra blant annet Steinkjer, Fredrikstad 
og Molde. Disse bedriftene ønsket spesifikk kunnskap om til-
taket for å kunne komme i gang med lignende tiltak opp mot 
fotballklubber i sitt nærmiljø.

Kenya-prosjektet
Planen vår har vært at vi skal bistå over et visst antall år med 
mål om at den lokale Røde Korsforeningen kan bli selvfinan-
sierende. Dette ser det ut til at vi lykkes med. Vi planlegger nå, 
sammen med kenyanerne, en utgang av prosjektet ved årsskiftet 
2014/15. 

Informasjonsarbeidet om sykdommen hiv/aids er styrket, noe 
som kommer til uttrykk når ledelsen innen de forskjellige skole-
ne i området melder om en positiv utvikling av sykdomsutbre-
delsen i løpet av de siste 7-8 årene. 

Det er etablert Røde Kors-klubber på ca 40 skoler i områ-
det som drifter dette informasjonsarbeidet gjennom ulike 
aktiviteter. Fotball er en aktivitet som samler ungdommen. 
Etterspørselen fra andre skoler er stor for å kunne komme i 
gang med tilsvarende klubber. Her er det et gap mellom behov 
og kapasitet, noe som det jobbes med når det gjelder å rekrutte-
re flere informanter og klubbledere.

Vi har ikke besøkt Nairobi i 2013, men det planlegges et nytt 
besøk høsten 2014, hvor det å skape en god avslutning på vårt 
engasjement vil bli en viktig oppgave å få på plass. 

Det er også besluttet en vedlikeholdsplan for Rosenborg House, 
slik at huset vårt er både funksjonelt og i god stand til enhver 
tid. Her vil RBK fortsette med et begrenset bidrag til vedlike-
hold av Rosenborg House også i årene fremover.
 
Barne- og ungdomsklinikken
ved St. Olavs Hospital har vært og er viktig for klubben. To gan-
ger i året besøker spillere og trenerne i RBK barneavdelingen. 
Det er fantastisk å se den gjensidige gleden som utspiller seg når 
klubbens A-spillere møter barna på St. Olav.

Fengselskontakt – rusomsorg - gjestebud
Det årlige "Gjestebudet" – julemiddagen for byens rusmisbru-
kere og bostedsløse er et flott arrangement som er en "høydare" 
både for våre gjester og for de av de ansatte som er med. Våre 
sponsorer stiller opp med mat og drikke, og flere fra trøndersk 
kulturliv stiller gratis opp for å bidra til en god opplevelse for 
våre gjester. Invitasjonen blir formidlet gjennom virksomheten 
til Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen. 150 personer benket 
seg rundt et festdekket julebord i 2013, – et arrangementet som 
ingen vil være foruten. Her går invitasjonen også ut til klubbens 
æresmedlemmer.

Videre er det et godt samarbeid med Kriminalomsorgen hvor 
mange drar nytte av samfunnsbillettene. Dette er billetter til 
seriekamper på Lerkendal som institusjoner som jobber med 
utsatte grupper, kan nyttiggjøre seg for å gi gode opplevelser 
gjennom sosiale tiltak. 
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Bildet over viser det norske gatelandslaget på besøk på 
Lerkendal hvor det ble lunsj med A-spillere og trenere. En 
motiverende og viktig samling på veien til VM i Poznan i Polen. 
RBK betyr mye for mange, og kan gi inspirasjon og motivasjon 
til ta tak i eget liv.

TV-aksjonen 2013
Her stilte hele klubben opp for å promotere TV-aksjonen, hvor 
inntektene gikk til Nasjonalforeningen for folkehelsens arbeid 
med demens. Et tett og godt samarbeid med lokal koordinator 
for TV-aksjonen ga mange lokale bøssebærere som igjen ga et 
godt innsamlingsresultat. Bøssebærerne fikk gratis billetter til 
kamp på Lerkendal. 

Julegaven 2013
Klubben besluttet også i år å avstå fra å gi gaver til sponsorer og 
samarbeidspartnere. I stedet valgte klubben å gi pengegaver til 
ideelle organisasjoner som arbeider for å bedre livsvilkårene for 
mennesker som er rammet av sykdom eller har andre utfordrin-
ger med tilværelsen. I 2013 fikk følgende organisasjoner hver kr 
25.000,- i julegave fra RBK: Barne- og ungdomsklinikken ved 
SOH, Kirkens Bymisjon og fotballaget Hveita United. 

Julegryta på torget
Dette har vært et årlig tiltak for klubben. På grunn av en intern 
tilsettingssak i Frelsesarmeen hvor en mann som lever i et ho-
mofilt partnerskap ikke fikk den utlyste jobben, tok ledelsen og 
styret i klubben opp vårt samarbeidsforhold til Frelsesarmeen. 
Det ble da besluttet at klubben ikke ville stå vakt ved julegryta 
på torget i 2013, og at mottaker av julegaven på kr 25.000,- ble 
gatefotballaget Hveita United. 

Forespørsler 
Hvert år får klubben mange henvendelser hvor det forespørres 
om å delta i ulike arrangementer både innen trøndersk fotball 
og humanitær virksomhet. Dette kan være foredrag, appeller, 
deltakelse på fotballavslutninger og spørsmål om gevinster til 
utlodninger. Her må nevnes både Erling Venæs og   spillerko-
ordinator Harald Pedersen som gjør en strålende jobb i møte 
med de fleste som henvender seg til klubben. Flere sendinger 
med fotballer og spillertrøyer er sendt til flere adressater både 
i Norge og til andre deler av verden hvor organisasjoner og en-
keltgrupper driver et humanitært arbeid. 

Fribilletter - samfunnsbilletten
Lerkendal stadion skal være en plass for de gode opplevelser. 
Hvert år får hjelpetjenesten i Trondheim kommune 300 billet-
ter til hver tippeligakamp på Lerkendal, som de igjen benytter 
overfor barn, ungdom og voksne som bor i ulike institusjoner 
innen kommunen, og som selv ikke har midler til å kjøpe seg 
billett til kamp på Lerkendal. I tillegg er det noen enkeltstående 
institusjoner som jobber med rusmisbrukere og vanskeligstilte 
som får billetter etter søknad. 

Årets RBK-fotballskoler 
ble arrangert på Lerkendal, Ranheim, Oppdal, Kristiansund, 
Kyrksæterøra, Røros og Vanvikan. I tillegg ble det arrangert fot-
ballskoledag for tre av våre store samarbeidspartnere – SMN1, 
NTE og Telenor. Nærmere 2000 barn opplevde trivelige fotball-
dager sammen med klubben. Her er lokal klubb teknisk arran-
gør, mens RBK kvalitetsikrer opplegget gjennom et tett samar-
beid med den enkelte lokale klubben. Både junior-og A-spillere 
fra RBK besøker fotballskolene og medvirker som instruktører. 
Et eget team bestående av Vegard Skorstad, Jon Arne Kråkenes 
og Lasse Hoftun gjør en flott jobb for klubben hvor de står for 
gjennomføringen av den enkelte fotballskolen. Dette er en vik-
tig suksessfaktor for god gjennomføring. 

Klubben ønsker å gi et godt fotballfaglig tilbud, samtidig som vi 
er opptatt av å formilde gode holdninger. Dette gjør vi gjennom 
daglige temasamlinger hvor forebyggendegruppen til politiet, 
MOT, Fair Play og vårt eget Kenya-prosjekt blir presentert.

Vi takker veteranlaugets medlemmer for et godt samarbeid og 
vel utført jobb også i 2013, - de stiller velvillig opp for å gjøre 
fotballskolen vår på Lerkendal til en stor og god opplevelse for 
deltakerne.

Rosenborg Ballklubs Støttefond.
Dette fondet ble opprettet i 2005 med bakgrunn i at vi etablerte 
salg av RBK-brødet. Dette er et samarbeid mellom REMA 1000, 
Mesterbakeren AS, Trøndelag Fotballkrets og RBK. Inntektene 
som dette fondet disponerer, kommer fra salg av RBK-brødet 
i alle REMA 1000-butikkene i Midt-Norge. Siden 2006 er det 
solgt ca 1,8 mill. RBK-brød. 

Dette har gitt penger til Rosenborg 
Ballklubs Støttefond: 3,6 mill. kr som 
uavkortet har gått til humanitær virk-
somhet og støtte til tiltak innen trøn-
dersk idrett. Brødsalget går fortsatt godt. 
I 2013 er det blitt tilført Rosenborg 
Ballklubs Støttefond ca. 450 000 kr.  

Følgende fordeling er foretatt:

• 250 000 kr tildelt Kenya-prosjektet. 
• 100 000 kr til fotballaktivitet for 

FFU-lagene i Trøndelag. 
• 100 000 kr til Streetlight i forbindel-

se med katastrofen på Filippinene.
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Stiftelsen Rosenborg Ballklubs Talentfond.
Fondet har hatt sitt virke i 18 år, og i denne perioden er det 
tilført fondet 7,6 mill. kr. Også i 2013 har familien Kjeldsberg 
tilført fondet et betydelig beløp.

Styrets sammensetning i 2013: Per Winsnes (leder), Thorbjørn 
Aass (nestleder), Per Gunnar Kjeldsberg og Tor Kleveland 
(medlemmer). 
Følgende tildelinger ble gitt i 2013:
I følge pkt. 1 i statuttene ble følgende juniorspiller tildelt sitt 
stipend på 10 000 kr:

- Alexander Sørloth som kom fra Strindheim

I følge pkt. 2 i statuttene ble rekrutteringsarbeidet i RBK tildelt 
100 000 kr til styrking av lokal spillerutvikling. 

IVERS Talentfond
Ivers talentstipend har nå vært utdelt i 18 år. Mange unge ta-
lentfulle spillere har mottatt sin utmerkelse. For 2013 fikk Bent 
Sørmo, Levanger en gavesjekk på 10 000 kr samt et diplom. 
Dette er en ung talentfull spiller som har flere aldersbestemte 
landskamper + at han har spilt fast i 2. div. i 2013 for 
Levanger FK. Han har nå signert for RBK U19 og spiller for 
RBK i 2014.

Miljøpakken 
I forbindelse med en seriekamp høsten 2013 tok vi utfordringen 
fra Miljøpakken/Trondheim kommune og fylkeskommunen om 
å tenke miljø for vårt publikum. En sykkelaksjon i forbindelse 
med seriekamp på Lerkendal ble gjennomført med godt resul-
tat. Dette er noe vi skal følge opp i 2014.

RBK har stor oppslutning i folket. Når RBK uttaler seg, blir vi 
hørt. Derfor er det viktig at vi er oss bevisst den posisjonen vi 
har og bruker den til å påvirke til et varmere og tryggere sam-
funn både her i Norge og i andre deler av den verden vi er en 
del av. Blant annet "RBK Ung i jobb" er et slikt tiltak sprunget ut 
av den sterke posisjonen klubben har.

Vårt samfunnsengasjement skal ha positiv effekt for de som er 
berørt av klubbens ulike tiltak og vi skal utgjøre et viktig bidrag 
for de som trenger det mest.
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Rosenborgs medisinske støtteapparat

Det medisinske støtteapparatet for Rosenborg Ballklub besto av legene Torbjørn Grøntvedt og Ketil Holen, samt fysioterapeutene 
Vilhelm Stoltz, Sigbjørn Hammer og Haakon Schwabe. Per Johnny Garli var fysioterapeut for lagene i RBKs utviklingsavdeling. 
Ketil Holens daglige virke er ved St. Olavs Hospital. De øvrige er i tillegg til RBK tilknyttet Teres Rosenborg.   

Oppfølging av skadede spillere, fotball-spesifikk alternativ trening samt monitorering av treningsbelastning gjøres i samarbeid med 
fysisk trener Geir Håvard Hjelde. Ved behov for ytterligere utredning eller supplerende undersøkelser har RBK i tillegg et nettverk 
med eksterne samarbeidspartnere.

De viktigste oppgavene for det medisinske støtteapparat er å forebygge, raskt diagnostisere, samt behandle sykdom og skade.

Spillerne gjennomgår regelmessig fysiske og funksjonelle tester. Ut fra testene utarbeides individuelle treningsprogrammer. Hver 
spiller har egne skadeforebyggende programmer som gjennomføres hver dag i forkant av fotballtrening. I tillegg trenes generelle 
skadeforebyggende øvelser samt styrke to ganger per uke. Utvidet blodprøvestatus utføres rutinemessig fire ganger per år, og i til-
legg ved behov. 

Undersøkelse og behandling foregår primært i egne lokaler i A-lagets spillergarderobe, men også i Rosenborg-klinikkens lokaler i 
klubbhuset samt på Impulse treningssenter. 

Lagene i Tippeligaen registrerer skader som oppstår i løpet av sesongen. Dette rapporteres inn til medisinsk utvalg i NFF og danner 
grunnlag for årlig skadestatistikk. I 2013 var forekomsten av skader på trening 1,1 pr. 1000 spilte timer, og på kamp 13,9 pr. 1000 
spilte timer. Registrerte skader i RBK er under snittet for Tippeligaen generelt. Antall skader var meget få, noe som medførte høy 
deltagelse på trening og kamp gjennom sesongen. På spillertilgjengelighet var RBK høyt over snittet generelt i Tippeligaen.   

Vil også med dette takke av fysioterapeutene Vilhelm Stoltz og Sigbjørn Hammer! 
Takk for det pionerarbeidet dere har gjort gjennom utallige år for RBK, samt for fotballmedisin generelt! Takk for så mye, men spe-
sielt den massive innsatsen dere har lagt ned, alle gode innspill, det gode humøret og evnen til å gjøre andre gode!     

Vi ser med spenning og forventning frem til samarbeidet med trenerteamet for sesongen 2014. 
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RBKs Veteranlaug

Styrets beretning for 2013.

Styret har i 2013 bestått av følgende medlemmer:

• Leder: Trygve Hernæs
• Nestleder: Tore Lindseth
• Kasserer: Gunnar Nilsen
• Sekretær: Steinar Sjømæling
• Varamedlem: Harry Forseth

Ved årsskiftet hadde lauget 164 medlemmer.
 
 Det har vært arrangert følgende medlemsmøter:

14.01. Andreas Ekker: Innblikk i en spilleragents verden.

18.02. Årsmøtet i lauget. Roar Munkvold redegjorde for ”rikets tilstand”.

11.03. Bård Wiggen: Foran seriestarten 2013

15.05. Koldtbord – festlig samvær

11.09. Per Joar Hansen: Sesongen så langt, nye spillere og strategien fremover.

09.10. Nils Arne Eggen: Om norsk fotball og RBK.

12.11. Ola By Rise: Spillet om spillet.

17.12. Årets julebord på Brakka.

Medlemsmøtene har hatt et gjennomsnittlig oppmøte på 49, hvilket styret vurderer som godt. Det er avholdt 10 styremøter. 
Samarbeidet i styret har fungert meget godt. Laugets nestleder, Tore Lindseth, døde i november 2013.

I forbindelse med RBKs Fotballskole har de faste og rutinerte laugsmedlemmene gjort en solid innsats. Omvisningene på Lerkendal 
ble i 2013 arrangert av RBK i samarbeid med laugsmedlemmer. Fast speakertjeneste og dommerkontakt/kamprapportering er ut-
ført av Trygve Hernæs og Gøran Sørloth.  

Regnskapet for 2013 følger årsberetningen, som vil bli utsendt elektronisk og lagt ut til avhenting i RBKs resepsjon.

Styret vil takke medlemmene for godt oppmøte i 2013. Likeså takker vi klubbens styre, sportslig avdeling og administrasjon for et 
meget godt samarbeid gjennom hele året.

Trondheim 15.01.2014

Trygve Hernæs                          Steinar Sjømæling                         Gunnar Nilsen   Harry Forseth              
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Årsmelding for FFU-laget

Team Rosenborg
Året 2013 ble et veldig godt år for FFU-laget. Med deltakelse i 
innendørsturneringen i Verdal, landsturneringen i Tromsø og 
Storsjøcupen i Østersund har laget opplevd mye. I motsetning 
til det turbulente året 2012 har laget nå blitt fulgt av to eksterne 
trenere. Dette har blitt gjort mulig ved hjelp av tilbudet fra kom-
munen om å ansette en assistent/lagleder. Eirik Holmen har 
fungert som assistent/lagleder, mens Lasse Hoftun har fungert 
som hovedtrener. 

Storsjøcup i Østersund
Onsdag 3. juli satte laget seg på toget i retning Østersund, en 
tur som skulle vise seg å bli en meget stor opplevelse. Team 
Rosenborg 1 slo GIF Sundsvall 1 2-1 i en jevn finale og klatret 
dermed helt til topps i den gjeveste pulja – U-klass div. 1. 
Det var et stort øyeblikk da laget kunne heve pokalen foran 
hundrevis av mennesker til enorm jubel. Team Rosenborg 2 
gjennomførte også en meget god turnering i U-klass div. 2, og 
tok en kruttsterk 3. plass etter at GIF Sundsvall 2 ble slått 4-2 i 
bronsefinalen.  

Landsturneringen i Tromsø
Årets store høydepunkt, Landsturneringen, var denne gan-
gen lagt til Tromsø, og gikk av stabelen 6.-8. september. Team 
Rosenborg 1 skulle vise seg å være ustoppelig også i denne tur-
neringen. Med en pulje bestående av sterke lag som Lillestrøm 
og Vålerenga gjorde de rent bord og var klare for finale. 
Finalemotstander var Djerv 1919, et lag som skulle vise seg å bli 
mye tøffere. Kampen endte 3-3, noe som betydde straffespark-

konkurranse. Selv om laget hadde trent mye på straffer, var det 
nervøse gutter som gikk frem for å skyte. Det gikk heldigvis bra, 
og takket være en meget god Rosenborg-keeper kunne laget 
heve årets andre trofé. Rosenborg 2 havnet også i en beintøff 
pulje, og med én seier og tre tap ble det dessverre ikke sluttspill 
denne gangen. Uansett resultat hadde laget kjempefine dager i 
Østersund med fotball, shopping og meget god mat.

Spillkvelder – treninger
Ellers har vi deltatt i seriespill her hjemme med kamper både 
på Levanger, Skatval, Leksvik, Lerkendal, Orkanger, Kolstad og 
på Stjørdal. Laget består nå av 22 spillere. Vi har trent to ganger 
per uke gjennom hele året. Vi har hatt gode treningsforhold 
på Granskogen skole, men banen er nok litt i minste laget for 
ei såpass stor gruppe med spillere. I tillegg har vi hatt ei økt på 
Lerkendal kunstgress.

Vi håper på en vel så bra 2014-sesong, og at vi også vinner noe 
dette året. Vi satser både mot Storsjøcupen, Landsturnering i 
Stjørdal, seriespillet og innendørsturneringen i Verdal. 

Ønsker laget lykke til med 2014-sesongen.
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Kontrollkomiteens beretning for 2013

Kontrollkomiteen (KK) har siden forrige årsmøte bestått av;
Inge Five, Ragnar Haugan, Merethe Storødegård, som varamedlemmer: Steinar Leirvik og Marie H. Nancke

Komiteen har i perioden utført sitt arbeid i henhold til Klubbens og Norges Idretts Forbunds lover, samt instruks for kontrollko-
miteen i Rosenborg Ballklub. Komiteen har som grunnlag for sitt arbeid fulgt en plan med basis i styrets prioriterte områder og 
kontrollkomiteens egen oppfølgingsplan for 2013. 

Som hovedfokusområde for 2013 valgte kontrollkomiteen å følge de økonomiske tiltak som styret og administrasjo nen har igang-
satt som følge av flere års anstrengt økonomi. Kontrollkomiteen er av den mening at dette har satt store krav, både til ledelse og 
medarbeidere i hele organisasjonen, men ser fortsatt at tilfredsstillende inntjening ikke er på plass. Kontrollkomiteen mener likevel 
at løpende og igangsatte tiltak er tilfredsstillende, men at det fortsatt er ubalanse mellom inntekter og utgifter. 

KK vil frem til årsmøtet 2015 ha fokus på økonomisk styring og avvikshåndtering, klubbens organisasjonsutvikling og forvaltnin-
gen av klubbens verdigrunnlag. Ytterligere oppfølging av tema med mediefokus som overgangsavtaler, regler for deltakelse i penge-
spill, grensesetting for korrupsjonslignende forhold for spillere og ansatte i organisasjonen kan bli aktuell.

Ut fra foreliggende dokumentasjon og vurdering av klubbens eiendeler og gjeld synes klubbens egenkapital tilfredsstillende. 
Klubbens likviditet er periodevis stram. 

Årsmøtevedtak vedrørende krav til håndtering av likvide midler samt plan for gjennomføring av årsmøte er behandlet av de sty-
rende organer i henhold til Årsmøtets ønsker.

Kontrollkomiteen har ellers ingen merknader til det reviderte regnskap, klubbens ledelse eller administrative drift, og anbefaler 
årsmøtet å godkjenne regnskap og årsberetning.

Trondheim, 17. februar 2014

Inge Five Merethe Storødegård Ragnar Haugan  Steinar Leirvik  Marie H. Nancke
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Forslag til årsmøtet

Lovendring §3
Lovens §3 endrer overskrift til «Farger og hjemmebane» og 
paragrafen får et nytt siste avsnitt: «Klubbens hjemmebane er 
Lerkendal stadion.»

Begrunnelse:
Det har over flere år vært en trend for klubber også i Norge å 
selge stadionnavnet til sponsorer. Det er en kortsiktig måte å 
tjene noen kroner på, når prisen man betaler er å selge en viktig 
del av klubbens identitet og historie.

Dette har ikke vært en aktuell debatt i Rosenborg. Loven er 
likevel ment å regulere klubbdriften også for en regnværsdag. 
Det er derfor naturlig at en så gjennomgripende avgjørelse som 
å skifte stadionnavn krever årsmøtebehandling og kvalifisert 
flertall.

Forslagsstiller: Kenneth T. Kjelsnes

Styrets innstilling:
Styret har ingen umiddelbare planer om ut fra kommersielle 
hensyn å foreslå endring av stadion-navnet. Vi ser imidlertid at 
stadig flere klubber kommersialiserer sitt stadion-navn, og på 
denne måten skaffer seg årlige inntekter på høyt nivå. 
Lerkendal stadion er et meget godt innarbeidet navn og er en 
del av klubbens historie, identitet og kultur. Dette har styret den 
største respekt for. 

Et eventuelt nytt stadion-navn er noe som vil berøre alle som 
har et forhold til klubben og hele Trondheim. Styret ønsker 
at årsmøtet og klubbens medlemmer gis mulighet til å beslut-
te en eventuell navneendring, og støtter forslaget slik det nå 
foreligger.
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Innstilling av tillitsvalgte

Valgkomiteen har gjennom sitt arbeid fått innblikk i klubbens arbeid og utfordringer. Valgkomiteens arbeid startet for fullt etter 
sommerferien. Jobben i år har på mange måter vært lik jobben før årsmøtet i fjor, selv om man i løpet av perioden både har byttet 
ut daglig leder og man har igjen negative regnskapstall. Det viser bare hvor viktig det er at man hele tiden har fokus på økonomi. 
Sportslig sett ble sesongen noe bedre enn foregående sesong med sølv både i serie og cup. Manglende deltakelse i Europa League 
var likevel en skuffelse. I tillegg til det økonomiske vil styret fortsette å ha et sportslig fokus fremover. Hovedproduktet (fotballaget) 
og dets resultater er selve grunnlaget for driften, og inntektssiden i klubben henger nøye sammen med lagets prestasjoner.

Gjennom samtaler med sentrale personer i klubben har vi dannet oss et bilde av hvordan de enkelte styremedlemmene fungerer 
og hvordan styre og kontrollkomiteen fungerer som en helhet. Styret er i henhold til vedtektene ansvarlig for både administrativ og 
sportslig ledelse i klubben. For å utøve sin funksjon som en strategisk beslutningstaker, må styret inneha en kompetanse som kan 
utfordre og støtte både den administrative og den sportslige ledelse.

Gjennom vårt arbeid frem mot dette årsmøte har valgkomiteen fått beskjed om at samtlige styremedlemmer som er på valg, ønsker 
gjenvalg. Vi har gjennom vårt arbeid vurdert styret til å ha egnet kompetanse for å håndtere de oppgaver de har blitt stilt overfor, 
både av kommersiell og sportslig art, samt ivareta det ansvaret som tilligger styret i Rosenborg Ballklub. Ut fra den evalueringen vi 
har gjort så vil valgkomiteen innstille på at Ivar Koteng, Bente Malmo, Bård Benum og Vegard Heggem blir gjenvalgt. Vi har fått 
meget gode tilbakemeldinger på den jobben alle fire har gjort, og vi mener de innehar kompetanse og tyngde som er verdifull for 
styret i RBK.  Valgkomiteen har dessuten i inneværende år hatt fokus på å tilføre fotballfaglig kompetanse samt kompetanse som 
kan bidra til at klubben kan ta nye steg mot en mer systematisk tilnærming til spillerlogistikk og langsiktig lagbygging. I og med at 
Gøran Sørloth gikk ut av styret da han ble engasjert av klubben til andre oppgaver, har det vært viktig for valgkomiteen å erstatte 
den kompetansen som styret da mistet. Vi mener at denne kompetansen erstattes, og at styret tilføres nye tanker og erfaringer ved 
at vi får inn Ola By Rise som nytt varamedlem.

 
Styret:
Styreleder Ivar Koteng Gjenvalg 2 år
Nestleder Leif Inge Nordhammer Ikke på valg
Styremedlem Morten Loktu Ikke på valg
Styremedlem Bente Malmo Gjenvalg 2 år
Styremedlem Bård Benum Gjenvalg 2 år
Styremedlem Vegard Heggem Gjenvalg 2 år
Styremedlem Kirsti Brækkan Ikke på valg
Varamedlem Ola By Rise Ny 1 år

Kontrollkomité:
Leder Ragnar Haugan Ikke på valg som medlem, ny som leder for 1 år
Medlem Merethe Storødegård Gjenvalg 1 år
Medlem Katharina Erlandsen Ny 2 år
Varamedlem Steinar Leirvik Gjenvalg 1 år
Varamedlem Bernt Ollestad Ny 1 år

Valgkomité:
Leder Siri Marte Hollekim Ikke på valg som medlem, ny som leder for 1 år
Medlem Oddgeir Engdal Gjenvalg 2 år
Medlem Torleif Rolfsen Gjenvalg 2 år
Medlem Marianne Kartum Ny 2 år
Medlem Bent Skammelsrud Ikke på valg
Varamedlem Kent Ranum Ny 1 år
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Lov for Rosenborg Ballklub

Med endringer vedtatt på årsmøte 28. februar 2013

§ 1. Formål
Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer1. 
Klubbens formål er å drive fotball både på amatør- og profesjonelt nivå, organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og para-
lympiske komité (NIF)2 , samt bidra til å utvikle fotballspillet i Norge – spesielt i Midt-Norge.

Klubbens formål skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd, og gi grunnlag for et godt miljø for alle medlemmer. All 
idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§ 2. Organisasjonsmessig tilknytning
Klubben er medlem av NIF gjennom Sør-Trøndelag idrettskrets. Klubben er medlem av Norges Fotballforbund. Klubben hører 
hjemme i Trondheim kommune og er medlem av Trondheim Idrettsråd3.

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for klubben uavhengig av hva som måtte stå i klubbens egen lov.

§ 3. Farger
Klubbens farger er sort og hvitt, klubbens merke har sort bunn, hvitt vertikalt felt med bokstavene R.B.K. og årstallet i gull.

§ 4. Medlemmer
Alle som aksepterer klubbens og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem4. Ved inn-
melding oppgis alder og bopel og om søkeren før har vært eller er medlem av lag tilsluttet NIF.

Opptak av nytt medlem skal straks føres inn i medlemskartoteket. En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske 
forpliktelser til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp. For øvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjons-
ledds, samt idrettslagets lover og bestemmelser.

Medlemskap i klubben er først gyldig og regnet fra den dag første kontingent er betalt.

Klubben plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med retningslinjer gitt av 
Idrettsstyret5.

§ 4 b. Æresmedlemskap
Æresmedlemskap er klubbens høyeste utmerkelse til medlemmer som har utført særdeles fortjenestefullt arbeid for klubben.

Æresmedlemskap besluttes av styret etter innstilling fra en av styret særskilt oppnevnte komité i henhold til instruks fastsatt av års-
møtet. 

§ 4 c. Kontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer under 15 år og pensjonister betaler en lavere kontingent.

Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltagelse i klubbens aktivitetstilbud.

Daglig leder eller den han bemyndiger, kan redusere eller frafalle krav på kontingent ved sykdom, arbeidsløshet, militærtjeneste 
eller av andre grunner.

§ 5. Stemmerett og valgbarhet
For å ha stemmerett må man være fylt 15 år og ha gyldig medlemskap i minst en måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. 
NIFs lov § 2-5 og for øvrig ha sitt forhold til klubben i orden. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jfr. NIFs lov § 2-9.

1 Personlige medlemmer betyr at idrettslaget ikke har anledning til å operere med andre typer medlemskap, som for eksempel familiemedlemskap og firmamedlemskap. Enten er man personlig medlem eller så er man 
ikke medlem. At det innføres familiekontingent er å anse som en rabattordning, og har ikke noe med selve medlemskapet å gjøre. 
2 Navnet trer i kraft fra 1.1.2008.
3 Idrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Hvis et idrettslags naturlige område strekker seg over mer enn en kommune, avgjør lagets årsmøte ved lovvedtak hvilket idrettsråd det tilhører.
4 Når det står "kan bli tatt opp som medlem» innebærer dette at ingen har krav på å bli medlem. Lovutvalget har uttalt at på bakgrunn av bestemmelsens tilblivelse, har et idrettslag rett til å avslå en opptakssøknad i helt 
spesielle tilfeller. I tilfelle tvist avgjør idrettskretsen om søkeren kan tas opp. Kretsens avgjørelse kan påklages for Idrettsstyret innen 14 dager etter at rekommandert melding er sendt berørte parter.
5 Bestemmelsen trer først i kraft når idrettsstyret bestemmer det.
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Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i klubben og som representant til ting eller møte i overordnede orga-
nisasjonsledd. Tillitsvalgt kan imidlertid ikke samtidig være arbeidstaker i klubben. Spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i 
klubben, kan derimot velges som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. 
 
Medlemmer som skylder kontingent til klubben, har ikke stemmerett, er ikke valgbar og kan ikke være representant til ting eller 
møte i overordnet organisasjonsledd. Medlem som skylder kontingent for mer enn 1 år, kan av styret strykes som medlem i klub-
ben6. Hvis medlemmet ved forfall skylder 2 års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved stryking fra klubbens side. 
Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent og andre forpliktelser er ordnet.

§ 6. Tillitsvalgtes godtgjørelse
Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i ut-
førelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid. Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjøring 
skal fremgå av klubbens budsjett og regnskap. 

§ 7. Kjønnsfordeling
Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjons-
ledd skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn.

Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to 
representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv. med mer enn 3 medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av 2 eller 
3 medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

Idrettsstyret7 kan når det foreligger særlige forhold gjøre unntak fra denne bestemmelsen.

§ 8. Inhabilitet8

Tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte 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 oppstigende eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken
c) når vedkommende er gift med eller er forlovet eller samboer med en part
d) når vedkommende er leder for eller har ledende stilling i eller er medlem av styret i et selskap som er part i saken 
 
Likeså er tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke 
tilliten til vedkommendes upartiskhet, blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap el-
ler ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om 
inhabilitetsinnsigelse er reist av noen part.

Inhabilitetsspørsmålet avgjøres av det aktuelle organ9.

Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte eller ansattes tilknytning til saken eller partene 
ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og at idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende bør vike sete.

Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i samme organisasjonsledd.

Med part menes i denne bestemmelsen tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte som en avgjørelse retter seg mot eller som 
saken ellers direkte gjelder.

§ 9. Straffesaker
For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12 (NIFs straffebestemmelser).

§ 10. Årsmøtet
Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år senest 28. februar. Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds 
varsel10, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen, eventuelt på klubbens internettside. Forslag som skal behand-
les på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.

Fullstendig saksliste, årsberetning med regnskap i revidert stand samt rapport fra kontrollkomité, samt også regnskap for klubbens 

6 Skyldig kontingent må forstås å være manglende innbetaling i forhold til den betalingsfrist som styret har satt ved utsending av kontingentkrav. Skyldig kontingent for mer enn ett år må forstås slik at det kan foretas 
strykning etter ordinært årsmøte og når det er vedtatt kontingent for nytt driftsår. Lagene oppfordres til å innarbeide gode rutiner i forhold til strykning.
7 Myndighet er delegert, jf. Delegasjonsreglementet
8 Teksten i denne § kan erstattes med: "For inhabilitet gjelder NIFs lov § 2-7."
9 Inhabilitetsreglene gjelder ikke på årsmøtet.
10 Minimumsfrist i forhold til NIFs lov § 2-8.
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selskaper og innkomne forslag, skal være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.
Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede, eventu-
elt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall representanter/medlemmer som minst tilsvarer antall styremedlemmer. 
Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltagelse.

Ingen har mer enn en stemme og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort saksliste. Andre saker kan be-
handles når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av sakslisten.

§ 11. Ledelse av årsmøtet
Årsmøtet ledes av valgt dirigent.  
Dirigenten behøver ikke å være medlem av klubben.

§ 12. Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal11:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent og sekretær12.
4. Velge 2 medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen.
5. Behandle årsmelding fra styret, utvalg og komiteer.
6. Behandle regnskap for klubben og konsernregnskap i revidert stand13.
7. Behandle innkomne forslag og saker. Herunder skal årsmøtet kunne behandle enhver sak som er av prinsipiell art eller av stor 

betydning, og som kan innebære betydelige økonomiske forpliktelser for klubben.
8. Fastsette medlemskontingent.
9. Vedta klubbens budsjett.
10. Behandle klubbens organisasjonsplan14.
11. Engasjere statsautorisert revisor15 til å revidere klubbens regnskap og fastsette dennes honorar.
12. Foreta følgende valg: 

a) Leder og nestleder. 
b) 5 styremedlemmer16 for 2 år og 1 varamedlem for 1 år. Valgt styre i klubben fungerer som, eller oppnevner styrer i klubbens 
heleide datterselskaper. 
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. § 12 pkt. 10. 
d) Kontrollkomité bestående av 3 medlemmer med 2 varamedlemmer. 
e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet. 
f) Valgkomité med leder og 4 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Leder og nestleder til styret velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges enkeltvis. Deretter velges varamedlemmer sam-
let, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. 
 
Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11. 
 
Arbeidstaker innen et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i eget eller overordnede organisasjonsledd. En arbeidstaker i et 
allianseidrettslag eller lag organisert av allianseidrettslaget er ikke valgbar til verv i allianseidrettslag eller i lag organisert av samme 
allianseidrettslag. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse i perioden plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon.

Person som selv har samarbeidsavtale med organisasjonsledd, eller er styremedlem, ansatt i ledende stilling eller er aksjonær med 
vesentlig innflytelse i en juridisk person som organisasjonsleddet samarbeider med, er ikke valgbar til verv innen organisasjonsled-
det. Begrensningen gjelder dog ikke for styremedlem oppnevnt av organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får en slik samarbeidsavtale, 
styreverv, ansettelse eller eierandel i juridisk person, plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret17 kan gi dispensasjon.

11 Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på tilsvarende måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet. Fortsettende årsmøte 
kan bare behandle saker som var med i godkjent sakliste for årsmøtet.
12 Sekretæren(e) behøver ikke å være medlem i idrettslaget.
13 Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper/avdelinger, skal omfatte henholdsvis regnskapene og budsjettene for disse, og skal følge oppsettet i Idrettens kontoplan. Dette følger av at grupper/
avdelinger i et idrettslag aldri kan være egne juridiske og økonomiske selvstendige enheter, da laget ellers ikke lenger ville vært ett idrettslag. Henviser for øvrig til §16 i lagets lov.
14 Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering. Minimumsinnholdet i en organisasjonsplan er oversikt over tillitsvalgte i tillegg til styret og de andre lovfestede tillitsverv.
15 Idrettslag med årlig omsetning på mer enn kr. 5.000.000,- plikter å ha engasjert revisor, jf. NIFs lov § 2-17. Idrettslag som kommer inn under denne bestemmelsen må ta inn nytt punkt 10 i § 12: "Engasjere statsautori-
sert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap." – og med tilsvarende forskyvning av neste punkt. Videre må § 12 (nytt) pkt 11 litra d) endres til: "Kontrollkomité på 2 medlemmer med 2 varamedlemmer."
16 Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes ved vedtakelse av loven, minimum 1 styremedlem og 1 varamedlem. Det er ikke noe i veien for at styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver.
17 Myndighet er delegert, jf. Delegasjonsreglement.
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§ 13. Stemmegivning på årsmøtet
Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. 

Skal flere velges ved samme avstemning, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved 
vedkommende avstemning. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandi-
dater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmene, foretas omvalg mellom de 2 
kndidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 
For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til NIFs lov §§ 2-4 og 2-5.

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 varemedlemmer. 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 bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne av-
stemningen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekking.

§ 14. Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinært årsmøte i klubben innkalles av klubbens styre med minst 14 dagers varsel etter:
a) Vedtak på årsmøtet i klubben.
b) Vedtak i styret i klubben.
c) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets medlemmer.
d) Krav etter vedtak i overordna organisasjonsledd: NIF eller idrettskrets.

Ekstraordinært årsmøte i klubben skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling til årsmøtet. 
Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen.

§ 15. Medlemsmøter
Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig, dog minst en gang årlig.

§ 16. Styret
Klubben ledes og forpliktes av styret som er klubbens høyeste myndighet18 mellom årsmøtene.

Styret skal19:
1. Iverksette årsmøtets beslutninger og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
2. Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøte/ting eller 

av overordnet organisasjonsledd. Styret skal videre påse at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og 
budsjettfunksjonen og har en forsvarlig økonomistyring20.

3. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.
4. Representere klubben utad. Styrets leder og ett styremedlem eller to styremedlemmer i fellesskap er signaturberettiget.
5. Styret kan meddele prokura.
6. Utarbeide beretning og legge frem revidert regnskap samt tilrettelegge alle saker for årsmøtet.
7. Vurdere de økonomiske behov innen klubben og fordele midlene til de enkelte grupper etter opptrukne planer og godkjent 

budsjett.
8. Ansette daglig leder og sportslig ledelse og fastsette instruks for disse.
9. Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse og klubbens virksomhet for øvrig.
10. Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stem-
melikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

§ 17. Daglig ledelse
Klubbens ledelse arbeider etter stillingsinstrukser gitt av styret. Daglig leder utfører de pålegg og setter i verk de vedtak som er truf-
fet av styret.

Daglig leder er leder for klubben. Daglig leder utfører de pålegg og setter i verk de vedtak som er truffet av styret
Klubbens ledelse møter i henhold til sine instrukser på årsmøtet.
18 Denne høyeste myndighet kan ikke, verken helt eller delvis, delegeres til andre organer/personer innen laget (det kan således ikke lovfestes at et "representantskap" eller lignende skal kunne overprøve styrets vedtak).
19 Dette er et minimum av hvilke oppgaver som skal tillegges styret. Det er ikke noe i veien for at det kan bestemmes at styret skal ha andre oppgaver i tillegg.
20 Se NIFs lov § 2-17.
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§ 18. Kontrollkomiteen
Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med klubbens virksomhet og påse at foretatte disposisjoner i driftsåret er i samsvar med års-
møtets vedtak, lov og reglementer, og skal sammen med valgt revisor gjennomgå klubbens regnskaper etter at disse er revidert av 
revisor. Innberetning skjer til årsmøtet.

Komiteens arbeid skjer i samsvar med bestemmelsene i NIFs lov § 2-17 og § 2-18 (kontrollkomité og revisjon) og NIFs regnskaps- 
og revisjonsbestemmelser samt egen instruks vedtatt av årsmøtet. Kontrollkomiteen kan ta ethvert forhold innen klubben opp til 
behandling.

§ 19. Grupper/avdelinger/komiteer
Laget kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Lagets 
årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med 
årlig behandling av klubbens organisasjonsplan, jfr. § 12 pkt. 10.

For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og avdelinger/ grupper kan ikke inngå avtaler eller representere 
laget utad uten styrets godkjennelse21.

§ 20. Valgkomité
Valgkomiteen velges på fritt grunnlag på årsmøtet etter innstilling fra styret, og har som oppdrag å legge frem innstilling på kan-
didater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet, samt honorar til styrets leder og medlemmer. Styrets innstilling til ny 
valgkomite skal på forhånd drøftes med sittende valgkomite.

Valgkomiteens innstilling følger årsberetningens tilgjengelighet for medlemmene. 

Valgkomiteens leder velges for 1 år. Det velges 2 medlemmer for 2 år og 2 medlemmer for 1 år. Ett varamedlem velges for 1 år. 
Valgkomiteens medlemmer kan gjenvelges 1 gang slik at maksimal funksjonstid blir 4 år. Valgkomiteens leder og varamedlem kan 
gjenvelges slik at disse vervenes funksjonstid også blir 4 år.

§ 21. Lovendring
Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten, og det kreves 
2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Lovendringen må godkjennes av idrettsstyret22, og trer ikke i kraft før de er godkjent.

Idrettsstyret kan i forbindelse med godkjenning av underliggende organisasjonsledds lover redigere disse slik at de ikke kommer i 
motstrid med bestemmelsene i NIFs lov.

§ 22 (oppløsning) kan ikke endres.

Lovendringer gjort av Idrettstinget, som har konsekvenser for klubben, trer i kraft umiddelbart. 

§ 22. Oppløsning23

Oppløsning av klubben må først behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraor-
dinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av klubben24. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer 
i tilknytning til disse, treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 21.

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av klubben tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål godkjent av idrettskretsstyret25. Ved 
oppløsning sendes klubbens arkiv til idrettskretsen.

Ved konkurs anses klubben som oppløst og mister således sitt medlemskap i NIF. Ved konkurs gjelder reglene i konkursloven og 
dekningsloven.

21 Dette innebærer bl.a. at det bare er idrettslagets styre (hovedstyre der laget har grupper/avdelinger med egne styrer) som kan foreta ansettelser, inngå sponsoravtaler, ev. andre avtaler som binder idrettslaget rent 
juridisk/økonomisk.
22 Jf. NIFs lov § 2-15. Myndighet er delegert, jf. Delegasjonsreglement.
23 Jf. NIFs lov § 2-16.
24 Ved sammenslåing skal eldste stiftelsesdato og klubbnummer for dette idrettslaget benyttes.
25 Myndighet er delegert, jf. Delegasjonsreglement.
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Referat fra årsmøtet i Rosenborg Ballklub 2012

Rosenborg Ballklubs årsmøte for 2012 ble avholdt torsdag 28. 
februar 2013 kl. 18.00 på Prinsen Hotell. Styreleder Ivar Koteng 
åpnet møtet med å ønske hjertelig velkommen til et nytt årsmø-
te, og var glad for at så mange hadde anledning til å delta.

Lederen spurte som vanlig om årsmøtet hadde noen innven-
dinger mot at pressen var til stede under årsmøtet. Ingen slike 
innvendinger ble framsatt, og pressen fikk derfor tillatelse til å 
være til stede. Filming og lydopptak var bare tillatt de 10 første 
minuttene. Stillbilder kunne tas under møtet. Etter årsmøtet 
kunne pressen filme og gjøre intervjuer i anvist sone.

Også i 2012 hadde medlemmer i Rosenborg Ballklub gått bort. 
Styreleder nevnte spesielt Eilif Pettersen og Gunnar Kjeldsberg. 
Koteng ba om at årsmøtet ble med på ett minutts stillhet til 
minne om de medlemmene som hadde gått bort i 2012.

1. Godkjenning av stemmeberettigede
Saken ble foreslått utsatt til fortegnelsen var klar. Det ble hen-
stilt om at personer som ønsket å forlate møtet underveis, måtte 
ta med sitt registreringsnummer og levere dette i sekretariatet. 
Dette for å ha kontroll på stemmegivningen. Fortegnelsen viste 
senere 173 stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkalling, saksliste 
og forretningsorden

Møtet ble innkalt gjennom annonse på klubbens hjemmeside 
den 4. februar, annonse i Adresseavisen den 28. januar, samt ut-
sendt brev til alle medlemmer den 12. januar i forbindelse med 
innkallingen til ekstraordinært årsmøte.

Innkallingen var i overensstemmelse med kravene i Rosenborg 
Ballklubs lover.

Sakslisten var gjengitt på side tre i beretningen. Det var ingen 
innvendinger mot sakslisten.

Innkallingen og sakslisten ble deretter godkjent.

Styret la fram forslag til forretningsorden på 12 punkter 
for å sørge for en ryddig gjennomføring av årsmøtet. 
Forretningsordenen var gjengitt på side fire i årsberetningen
og ingen hadde flere innvendinger til denne.

Forslag til forretningsorden ble godkjent.

3. Valg av dirigent og sekretær
Styret innstilte på Tore Sandvik som dirigent og Håkon 
Monssen som referent.

Forslaget ble vedtatt uten merknad.

Ivar Koteng overlot ordet til Tore Sandvik for å starte årsmøte-
forhandlingene, og Tore Sandvik takket årsmøtet for tilliten.

4. Valg av to medlemmer til  
å undertegne årsmøteprotokollen

Styret innstilte på Arne Engtrø og Else Stræte til å underskrive 
protokollen.

Arne Engtrø og Else Stræte ble valgt uten merknad.

5. Behandle årsmelding fra styret,  
utvalg og komiteer

Dirigenten foreslo at sak 5, 6 og 9 skulle behandles under ett i 
punkt 6, for deretter å ta et samlet vedtak på sakene. Årsmøtet 
hadde ingen innvendinger mot dette.

6. Behandle regnskap for klubben og 
konsernregnskap i revidert stand

Dirigenten ba daglig leder Hroar Stjernen om å legge frem 
regnskapet for Rosenborg Ballklub for 2012. Stjernen gikk 
gjennom økonomisk utvikling og regnskap for 2012. Dette var 
hovedtrekkene i 2012:

• Kostnader vesentlig redusert fra forrige år.
• Fortsatt noe fall i inntektene.
• Høye europacupinntekter i 2012.
• Høye spillersalgsgevinster.
• Engangsgevinst fra tomtesalg.
• Bedring i konsernets likviditet.
• Kostnadsprogram gjennomført.
• Kostnader til spillerlogistikk i RBK er høye.
• Viktigere enn noen gang å kjøpe rett og utvikle spillere på 

egen hånd.
• Organisasjonen er nå tilpasset driften.
• Vi har med åpne øyne valgt å bruke mer på spillerlogistikk 

enn budsjettert.
• Omdømmemålinger viser positiv utvikling.

For konsernet var overskuddet på 49 mill. kr, som er en for-
bedring på 84 mill. kr i forhold til 2011. Eiendomssalget står 
for ca. 52 mill. kr av denne forbedringen. I tillegg ga E-cup-
kvalifisering og gruppespill en pluss på ca. 17 mill. kr. 
Resultatet er også belastet med nedskrivning av spillere 
og omstillingskostnader på ca. 6,5 mill. kr.

Stjernen la også fram hovedpunktene for Kostnadsprogrammet 
2012. På konsernbasis oppnådde man innsparinger på ca. 21,4 
mill. kr. Med økt forbruk på spillerlogistikk (ca. 8,4 mill. kr)
ble netto innsparing ca. 13 mill. kr.
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Deretter gikk Roar Munkvold gjennom hovedpunktene i regn-
skapet. Han poengterte at regnskapet var vanskeligere å forstå 
på grunn av hendelser i fjoråret, som for eksempel tomtesalget.  
Resultatregnskapet for Rosenborg Ballklub ga driftsinntekter på 
ca. 201 mill. kr mot ca. 159 mill. kr i 2011. Årsresultatet var på 
ca. 49 mill. kr mot ca. -34 mill. kr i 2011. 

Ved utgangen av 2012 var arbeidskapitalen for Rosenborg 
Ballklub ca. 37 mill. kr mot ca. -45 mill. kr pr. 31.12.2011. 

Med andre ord er balansen styrket med ca. 82 mill. kr. Dette 
er en vesentlig forbedring i konsernets "arbeidskapital". Den 
samme forbedringen gjelder konsernet, fra ca. -18 mill. kr pr. 
31.12.2011 til ca. 57 mill. kr. Dette gir en styrking på 75 mill. kr.

Jan Guldahl stilte spørsmål om omstillingskostnadene.
Roar Munkvold forklarte at beløpet inneholder blant annet av-
vikling av trenerkontrakt, sluttavtaler til ti ansatte og avvikling 
av RBK Shop på Torget.

Guldahl ønsket også å vite hvor stor andel av summen avvikling 
av trenerkontrakten utgjorde.

Ivar Koteng svarte at det var et stort beløp, men ønsket ikke å 
offentliggjøre dette.

Bjørn Borthen ga styret ros for god økonomistyring. Han spurte 
om det var risiko knyttet til "andre fordringer" på 56 mill. kr.

Roar Munkvold svarte at beløpet er godt sikret.

Daniel Strand lurte på hva pengene fra tomtesalg hadde gått til. 
Var det for å slette gammel gjeld, eller hadde de gått med i det 
store sluket?

Koteng svarte at han ikke kjenner til noe stort sluk. Rosenborg 
styrer for å ha god likviditet, og for å kunne satse sportslig når 
det behøves.

Statsautorisert revisor Per Kr. Forseth fra Deloitte la fram revi-
sjonsberetningen for 2012, som var uten forbehold og presise-
ringer. Konklusjonen var at årsregnskapet var avlagt i samsvar 
med gjeldende lover og regler, og det ble anbefalt godkjent slik 
at det var framlagt.

Etter gjennomgangen av regnskapet tok sportslig leder Erik 
Hoftun over for å orientere om den sportslige situasjonen.

Etter fjoråret ble det foretatt en grundig sportslig evaluering. 
Høsten var "brukbar pluss", men laget sprakk dessverre på slut-
ten. Europacupen var en opptur. Kun FC Twente og Rosenborg 
klarte seg gjennom alle fire kvalifiseringsrundene.

Konklusjonen ble at laget har et uforløst potensiale, og at 
Rosenborg ønsker å gå tilbake til røttene med 4-3-3. I tillegg 
skal klubben forsterke RBK-kulturen, treningskulturen, 
og bedre angrepsmønsteret.

Som en følge av dette ansatte klubben Per Joar Hansen som 
ny trener. Vinteren har vært positiv, selv om resultatene ikke 
har vært spesielt gode. Men vi ser igjen det vi jobber med når 
det gjelder offensiv struktur og relasjoner mellom spillerne, 
sa Hoftun. Vi har unngått skader, noe som også er en viktig 
suksessfaktor.

Hoftun gikk deretter gjennom det sportslige fundamentet:

• Ambisjon: Alltid Europa.
• Filosofi/kultur/verdier: artig angrepsvillig fotball, 

godfoten, åpenhet, folkelighet, humør/engasjement, 
samfunnsengasjement.

• Vinnerkultur: treningskultur, tydelighet, krav/konsekven-
ser, lojalitet, investere i hverandre, unne hverandre suksess, 
humør og glede.

• Spillestil: lengderetningsorientert, gjennombruddshissig, 
4-3-3 som utgangspunkt, samhandling, bygd på relasjoner, 
tydelige roller.

• Trening: innhold, mengde, intensitet og kvalitet.

Det er ingen grunn til ikke å ha en like bra treningskultur som i 
Europa. Rosenborg er igjen attraktiv som klubb. 

Vi kan tilby:

• Å vinne titler.
• En internasjonal arena.
• Sportslig utvikling.
• Oppfylle drømmer.
• Trivsel.

Hoftun nevnte Tore Reginiussen som et godt eksempel. Etter 
overgangen til RBK har han igjen kvalifisert seg for landslaget.

Deretter tok han for seg stallsammensetning og spillerlogistikk. 
Rosenborg skal ha en 22-mannstropp med følgende fordeling:

• To keepere.
• 16 "førstelagsspillere" − spillere som er gode nok til å starte 

enhver kamp for RBK.
• Fire "innhoppere" − unge spillere som gjennom kor-

tere og lengre innhopp har muligheten til å bli en 
"førstelagsspiller".

• Tre hospitanter − spillere i utviklingsavdelingen som gjen-
nom hospitering på trening med A-laget har muligheten til 
å bli en innhopper.

Hoftun poengterte utfordringene med kontinuitet i spillerstal-
len. I 2011 forsvant åtte spillere fra klubben, og åtte spillere kom 
inn. Tallene for 2012 var hele 11 spillere ut, og 10 inn. I 2013 
har fire spillere forlatt klubben, og fire spillere har kommet.

Rosenborg må fokusere på utvikling og rekruttering. 
Målsetningen er å utvikle et best mulig lag med de spillerne 
klubben har, og å utvikle de spillerne som til enhver tid er i 
klubben. 

Rekruttering går ut på å finne/hente spillere som tilfører oss noe 
som Rosenborg ikke har (i en bestemt rolle) og å finne/hente 
spillere som kan bli en "førstelagsspiller".
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RBK er også en "selgende" klubb. Så lenge klubben presterer bra 
vil spillerne være attraktive for større klubber i Europa. Det be-
tyr at Rosenborg må være gode på å erstatte spillere som selges.

Når det gjelder spillerkjøp ser Rosenborg etter spillere i følgen-
de områder, i prioritert rekkefølge: Trøndelag, Norge, Sverige/
Danmark og resten av verden. Egenskaper som prioriteres når 
klubben leter etter nye spillere er spisskompetanse, hurtighet og 
sosiale egenskaper.

Hoftun kartla også de største utfordringene for Rosenborg i dag:

• Stor utskiftning av spillere, samtidig som man ønsker å ska-
pe kontinuitet og vinnerkultur (kun Dorsin og Örlund har 
vunnet noe i dagens lag).

• Holde på de gode spillerne.
• Rekruttering: kjøpe norsk (attraktivt for spillerne, men ikke 

for klubbene).

Deretter ble det åpnet for spørsmål fra salen.
Jan Guldahl lurte på hvorfor Nils Arne Eggen ikke var på blok-
ken når klubben ønsket å gå tilbake til røttene.

Koteng repliserte at Eggen ikke hadde vært innstilt.

Hoftun la til at Nils Arne var den beste treneren han har hatt og 
som Rosenborg har hatt noensinne. I 2010 ble det tatt en beslut-
ning på at Eggen ikke var en langsiktig løsning for klubben.

Guldahl ønsket å vite om dette var et styrevedtak, eller om 
Hoftun bestemte dette alene.

Koteng svarte at det er styret som har ansvaret for å ansette 
trener.

Nils Arne Eggen tok ordet selv og forklarte hvordan han hadde 
opplevd situasjon da han selv var åpen for å ta en ny periode 
som trener i forbindelse med at Erik Hamrén skulle bli svensk 
landslagstrener i 2009. Eggen fortalte at det var krefter i RBK 
som ikke ville ha ham som permanent trener, og at han følte at 
han ikke fikk skikkelig svar på hvorfor. Eggen mente videre at 
Per Joar Hansen var et godt valg som trener nå, og at han stiller 
seg bak det valget. Men han mente det var feil å ansette Jan 
Jönsson etter Hamrén. Han mente vi var ferdige med "svenske-
syken" i 1905.

Jan Guldahl syntes det var hyggelig å høre "mesteren" tale. 
Han mente at enkelte snakker om Eggens alder, men viste til at 
Manchester United også har en trener som drar på årene.
Guldahl hadde vært tre ganger i Orkla, der han så RBK-trening 
først og så dro på Orkla-trening. Han mente det var mer inten-
sitet i Orkdal, og at de som ikke tror det kan dra dit og se selv.
 
Daniel Strand hevdet at ansettelsen av Erik Hamrén var et tyde-
lig stilskifte. Så hadde man en midlertidig trener med Nils Arne 
Eggen, og så et nytt stilskifte med Jan Jönsson. Og nå er det nok 
en helomvending og tilbake til røttene. En ny, "gammel" trener. 
Strand lurte på om hvis dette ikke lykkes, om styret vil vurdere 
sportslig leder sin rolle, eller om treneren får sparken.

Koteng svarte at det er prestasjonene som teller, og at ingen er 
fredet.

Svein Damli mente at det er hårreisende at Eggen ikke blir 
brukt mer. Alle kjenner Nils Arne veldig godt. Publikumstallet 
har gått ned, det har blitt kjedelig og ingen kommer for å se på 
innkast. Det skytes for lite og det er for lite trøkk, mente Damli.

Marit Breivik sa at det er første gang en treneransettelse har blitt 
diskutert på årsmøtet. Styret kan ikke dele alle detaljer, men det 
gjøres en grundig evalueringsprosess med mange diskusjoner 
før man setter opp den endelige innstillingen. Breivik mente 
at Nils Arne ikke var for gammel, men at klubben hadde valgt 
riktig trener for 2013.

Bjørn Borthen mente at Nils Arne Eggen burde få alle fakta på 
bordet og så bli ferdig med saken.

Nils Arne Eggen ba folk om å ikke snu ting på hodet. Årets 
trener i 2013 er Perry, og det er vi glade for. Men hvorfor var jeg 
så uaktuell i 2010, spurte Eggen. Hvis jeg hadde følt at et samlet 
Rosenborg at jeg skulle trene laget, skulle jeg ha vurdert det.
Men jeg hadde sikkert sagt nei. Men nå skal vi gi all vår støtte til 
Perry, mente Eggen.

Frode Thingstad mente at Nils Arne Eggen fortsatt ikke har gått 
ut på dato.

Erik Hoftun forklarte at i 2009 ble det gjort et helt bevisst 
valg om å endre stil. Det var mange diskusjoner om det var 
"Rosenborg", men vi endte opp med å vinne serien. Da Hamrén 
ble svensk landslagstrener ønsket vi å fortsette i det samme 
sporet. Da ble Jönsson et førstevalg. Vår vurdering da var at Nils 
Arne ikke var en langsiktig løsning på grunn av alder. Det var 
vår vurdering i 2010, og den kan jeg stå inne for også i dag, sa 
Hoftun.

Frode Thingstad hadde to spørsmål. Det ene var hvorfor ikke 
klubben sikret seg Roar Strands tjenester etter at han la opp i 
2010. I tillegg lurte han på hvorfor klubben bare tilbød Ståle 
Stensaas en ettårskontrakt som hovedtrener for U19-laget.

Erik Hoftun svarte at intensjonen var at Roar Strand skulle job-
be i klubben, men at de ikke klarte å bli enige om en avtale. Men 
en dag kan det hende at Roar kommer tilbake til Lerkendal, 
mente Hoftun. Når det gjaldt Ståle Stensaas, sa Hoftun at han 
har hatt gode resultater, men at det er viktig at Ståle på et tids-
punkt kan reise ut for å bli enda bedre.

Dirigenten anså at debatten om årsberetningen og den sportslig 
orienteringen var over.

Merethe Storødegård la fram kontrollkomiteens beretning for 
2012. Konklusjonen var at kontrollkomiteen anbefalte årsmøtet 
å godkjenne årsregnskapet.

Beretningen og regnskapene for 2012:
Enstemmig vedtatt.
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Dirigenten startet deretter votering over beretningen, 
kapittelvis.

Årsmelding fra sportslig avdeling, s. 10-16:
Enstemmig vedtatt.

Utviklingavdelingen, s 17-21: 
Enstemmig vedtatt.

Samfunnsansvar, s. 22-25:
Enstemmig vedtatt.

Årsmelding for RBKs Veteranlaug s. 26:
Enstemmig vedtatt.

Årsmelding for det medisinske støtteapparat s. 27:
Enstemmig vedtatt.

Årsmelding for FFU-laget, s. 28:
Enstemmig vedtatt.

Styrets beretning s. 5-8:
Enstemmig vedtatt.

Hele årsberetningen:
Enstemmig vedtatt.

Hroar Stjernen la deretter fram budsjettet for 2013. 
Hovedpunktene var:

• Driftsmodellen til klubben innebærer spill i Europa.
• Salg av spillere er en del av driftsmodellen.
• Likviditeten gir oss et visst handlingsrom.
• Fortsetter å tilpasse de administrative kostnadene.
• Kontrollert satsning på sport.
• Egenutvikling av spillere avgjørende for sunn økonomi.
• Forventer at det blir billigere å kjøpe spillere – og dermed 

mindre å tjene på salg.
• Økning av inntektene er krevende.
• Hovedutfordringen er det høye kostnadsnivået på sport.
• Budsjett 2013 reflekterer kostnader til retur til klubbens 

spillfilosofi.

Budsjettert resultat for konsern var på ca. -8 mill. kr. Spillersalg 
var budsjettert med ca. 12 mill. kr. Inntektene er budsjettert 
realistisk og forsiktig. Det er lagt inn en liten økning i billettinn-
tekter fra reelle 2012-tall, tilsvarene ca. 300 tilskuere. Budsjett 
for partnerinntektene er lagt til samme nivå som i budsjettet for 
2012. Medieinntektene er budsjettert i henhold til forventet ny 
fordelingsmodell.

Kostnadsbudsjettet er ca. 8 mill. kr lavere enn virkelige kostna-
der i 2012.

Roar Munkvold la til at budsjettet er resultatet av fire måneders 
arbeid. Det er lagt opp til å være helt realistisk på inntektssi-
den, og er ikke "pyntet på". Kostnadene er også basert på kjente 
ting. Budsjettet er videre tuftet på at Rosenborg blir nummer to 
i Tippeligaen, som er den vanlige framgangsmåten. Det er ikke 
budsjettert med E-cup utover den runden som vi vet skal spille.

Deretter var det spørsmål fra salen. Jan Guldahl spurte om bud-
sjettert spillersalg på 12 mill. kr var nettosalg, og om spillersalg 
burde være med i budsjettet.

Ivar Koteng svarte at spillersalg er en del av virksomheten. 
Målet er å komme i balanse på den norske virksomheten. Da 
må kostnadene ned, og spillerkostnadene er for høye og i tillegg 
bundet opp i kontrakter.

Bjørn Borthen sa at han allerede hadde fått svar på sitt spørs-
mål, men lurte på om det siktes mot nullbudsjett i framtiden, 
noe som Koteng kunne bekrefte.

Rolf Ødegaard ønsket å vite hvor stor andel av de budsjetterte 
12 mill. kr som allerede var "solgt". Koteng kunne bekrefte at 
det allerede har vært ett spillersalg i år.

Budsjettet 2013: 
Enstemmig vedtatt.

7. Behandle innkomne forslag og saker
Innkomne forslag til lovendringer ble presentert på side 29 og 
32 i Årsmeldingen.

Forslag A: Lovendring §12:
Under §6 er følgende skrevet: "Tillitsvalgte kan motta refusjon 
for nødvendige, faktiske utgifter inkludert tapt arbeidsfortjenes-
te, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt 
kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid. Utgifter til tapt 
arbeidsfortjeneste og til godtgjøring skal fremgå av klubbens 
budsjett og regnskap".

Hele §6 signaliserer stor nøkternhet, m.a.o. lavest mulig 
godtgjørelser.

Det er årsmøtet, eierne, som skal beslutte styrets (tillitsvalgtes) 
godtgjørelser. Dette er eneste mulige praksis, og er også gjelden-
de for aksjeselskaper.

§ 12. Årsmøtets oppgaver.
§12 tilføres nytt punkt (9) med følgende oppgave:
"Vedta honorar til styrets leder og styrets medlemmer."
Endringen medfører nummerendring på punktene som følger 
etter nytt punkt 9.
Forslagsstiller: Bjørn Borthen

Styrets innstilling:
Det foreslås at loven ikke endres som foreslått.
At loven §20 endres slik at valgkomiteen angir forslag til sty-
rehonorar som del av sitt mandat.

Bjørn Borthen begrunnet sitt forslag. Koteng på pekte at 
i 2012 ble det ikke betalt ut styrehonorarer i det hele tatt. 
Nøkternheten er allerede innført, og Koteng oppfordret årsmø-
tet til å gå for ingen endring.

Det var 173 stemmeberettigede, og et vedtak ville  
kreve 2⁄₃ flertall.
Styrets motforslag ble vedtatt.
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Forslag B: Lovendring §12
Under §12 pkt 5 og 6 står at årsmøtet skal "behandle" årsmel-
ding og regnskap.

Årsmøtet skal vedta/stadfeste (ref. aksjeloven) årsmelding og 
regnskap. Formuleringen "behandle" er ikke presis.

§12 pkt 5 skrives slik: "Stadfeste årsmelding fra styret, utvalg og 
komiteer."
§12 pkt 6 skrives slik: "Stadfeste regnskap for klubben og kon-
sernregnskap i revidert stand."
Forslagsstiller: Bjørn Borthen

Styrets innstilling:
Det foreslås at nåværende lov ikke endres i samsvar med 
forslaget.

Borthen trakk forslaget.

Forslag C: Lovendring §16
I dag er det et samlet styre som har signaturrett i Rosenborg 
Ballklub. Dette medfører at samtlige signaturer må innhentes på 
for eksempel dokumenter til bankforbindelser og en del øvrige 
formalia.

Dette oppleves som tungvint og tidkrevende med et styre som 
både er geografisk spredt og mye opptatt/ reisefravær. Styret 
foreslår derfor å endre lovens §16, andre avsnitt, punkt fire. 

Paragraf 16, andre avsnitt, punkt fire, er i dag som følger:

§16. Styret
Klubben ledes og forpliktes av styret som er klubbens høyeste 
myndighet mellom årsmøtene. Styret skal:
4. Representere klubben utad.

Lovens §16, andre avsnitt, punkt 4 endres til:
4. Representere klubben utad. Styrets leder og ett styremedlem 
eller to styremedlemmer i fellesskap er signaturberettiget.

Forslagsstiller: Styret i RBK

Enstemmig vedtatt.

Forslag D:
Forslaget gikk på kunngjøring av medlemsmøter. 
Forslagsstilleren ønsket bedre annonsering og planlegging av 
datoene for medlemsmøter.

Forslagsstiller: Frode Thingstad

Frode Thingstad begrunnet forslaget. Han poengterte at det 
ikke er absolutt nødvendig med SMSer.

Styret uttalte at de vil bedre rutinene ved innkalling.

Frode Thingstad trakk forslaget.

8. Fastsette medlemskontingent
Styret foreslo at medlemskontingenten ble holdt uendret på 400 
kroner for vanlige medlemmer og 150 kroner for medlemmer 
under 15 år og pensjonister.

Dette ble godkjent uten merknad.

9. Vedta klubbens budsjett
Budsjettet ble vedtatt under punkt 6.

10. Behandle klubbens  
organisasjonsplan

Dette punktet hadde ingen saker til behandling.

11. Engasjere statsautorisert revisor til  
å revidere klubbens regnskap og 
fastsette dennes honorar

Styret foreslo Deloitte ved statsautorisert revisor Per K. Forseth 
som revisor for klubben i 2013. Revisorhonoraret for 2013 var 
satt til kroner 120 000 (ekskl. mva.) mot kr 115 000 for 2012.

Enstemmig vedtatt uten merknad.

Dirigenten oppfordret deretter til en pause i 10 minutter før 
valget.

12. Valg
Dirigenten orienterte om hvordan valget skulle gjennomfø-
res. Leder i valgkomiteen, Knut Efskin, la fram innstillingen til 
årsmøtet. Valgkomiteens arbeid startet for fullt etter sommer-
ferien. Selv om jobben i år på mange måter har vært noe lettere 
enn i fjor, hvor det var mye turbulens og vi skulle også ha bytte 
av styreleder, har det også vært utfordringer i år, sa Efskin. Selv 
med en tredjeplass i serien og deltakelse i Europa League så 
valgte man å bytte hovedtrener. På mange måter kan vel dette 
sees på som et vendepunkt også når det gjelder styrets fokus 
fremover. Man har lagt det mest strevsomme bak seg når det 
gjelder økonomi og fokuset skal nå rettes mer og mer mot det 
sportslige, sa Efskin.

a. Leder og nestleder

Ivar Koteng var ikke på valg.

Leif Inge Nordhammer var innstilt som nestleder (ny som nest-
leder, gjenvalg 2 år).

Leif Inge Nordhammer ble enstemmig valgt som nestleder for 2 år 
ved akklamasjon.

b. 5 styremedlemmer for 2 år og 1 varamedlem for 1 år.

Styremedlem Bente Malmo var ikke på valg.
Styremedlem Bård Benum var ikke på valg.
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Styremedlem Vegard Heggem var ikke på valg.

Morten Loktu var innstilt som styremedlem for nye 2 år.

Morten Loktu ble enstemmig valgt som styremedlem i 2 år ved 
akklamasjon.

Charlotte Bjørk Ingul var innstilt som nytt styremedlem for 2 år.
Gøran Sørloth var innstilt som nytt varamedlem for 1 år.

Trond Buchmann tok ordet og mente at Ingul sannsynligvis var 
en utmerket kandidat og hadde en fantastisk CV. Buchmann 
ønsket allikevel å fremme en motkandidat: Kirsti Brækkan. 
Brækkan har utdannelse innen finans og økonomi, og har job-
bet to perioder i Rosenborg. Buchmann var litt forundret over 
at valgkomiteen ikke hadde funnet fram til henne på egen hånd. 
Hun er en lagspiller, er trivelig og omgjengelig, og har en stor 
arbeidskapasitet, sa Buchmann. Han understreket at dette ikke 
var kritikk av valgkomiteen, men at Brækkan var en bedre kan-
didat. Han ønsket skriftlig avstemning.

Stig Westerhus støttet Buchmann. Kirsti Brækkan betyr noe for 
Rosenborg og Rosenborg betyr noe for Brækkan, sa han. Hun 
har vært to perioder i RBK og har vært godt likt. Westerhus 
støttet motforslaget.

Knut Efskin sa at han kanskje hadde uttrykt seg uklart. 
Valgkomiteen la til grunn at det er god orden på økonomien 
i klubben pr. i dag, og god kompetanse på økonomi i styret. 
Komiteen har hatt mer fokus på toppidrettskultur. Men Efskin 
mente Brækkan var en utmerket og velkjent kandidat og at det 
er årsmøtet som bestemmer.

Trond Buchmann oppfordret årsmøtet til å støtte den "inter-
ne" kandidaten, og Gøran Sørloth var en god kandidat på det 
sportslige.

Debatten var over og årsmøtet gikk over til avstemming. Det 
var 173 stemmeberettigede og det ble avgitt 173 stemmer. 
Charlotte Bjørk Ingul fikk 60 stemmer, mens Kirsti Brækkan 
fikk 111 stemmer. 2 stemmer var blanke.

Kirsti Brækkan ble valgt som styremedlem i 2 år.

Gøran Sørloth var innstilt som varamedlem for 2 år.

Gøran Sørloth ble enstemmig valgt som varamedlem i 2 år ved 
akklamasjon.

c. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt  
organisasjonsplan.

Ingen valg.

d. Kontrollkomité

Leder Inge Five var ikke på valg.
Ragnar Haugan var innstilt som medlem for nye 2 år.

Medlem Merethe Storødegård var ikke på valg.
Som varamedlemmer ble det foreslått Steinar Leirvik og Marie 
Louise Nancke (gjenvalg, 1 år).

Kontrollkomiteen ble enstemmig valgt ved akklamasjon.

e. Representanter til ting og møter i de organisasjoner 
klubben er tilsluttet.

Ingen valg.

f. Valgkomiteen

Knut Efskin var innstilt som leder (gjenvalg, 1 år).
Medlem Katharina Erlandsen var ikke på valg.
Medlem Torleif Rolfsen var ikke på valg.
Som medlemmer ble det foreslått Siri Marte Hollekim (gjen-
valg, 2 år) og Bent Skammelsrud (ny, 2 år).
Som varamedlem ble det foreslått Oddgeir Engdal (ny, 1 år).

Valgkomiteen ble enstemmig valgt ved akklamasjon.

Dirigenten takket for et godt årsmøte og et godt samarbeid.

Ivar Koteng takket dirigenten for en god ledelse av årmøtet. 
Deretter takket han av Thorbjørn Aass og Marit Breivik for sin 
innsats som medlemmer i styret. Så ble det blomsteroverrek-
kelse til Klaus Berg for hans innsats i en rekke tillitsverv opp 
gjennom årene.

Ivar Koteng hevet møtet kl 20:48 og ønsket alle vel hjem.





ROSENBORG BALLKLUB
AVHOLDER SITT ÅRSMØTE
PÅ BRITANNIA HOTELL

Torsdag 27. februar 2014 kl. 19.00


