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IK GRAND BODØ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOVEDSPONSORER: 



 

Til medlemmene i IK Grand Bodø.                                                                                                                                                           

 

 

 

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE IK GRAND BODØ 
 

Styret innkaller herved til årsmøte i IK Grand Bodø 
13.05 2020 kl. 1800 i klubbhuset /-elektronisk løsning 
 

 
 
Sakliste: 
 

1- Åpning, godkjenne stemmeberettigede 

2- Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 

3- Konstituering 

a. Valg av dirigent 

b. Valg av referent 

c. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 

 

4- Klubbens årsmelding 2019 samt gruppenes årsmeldinger 
Innstilling til vedtak:  

 

5- Regnskap for 2019 med revisors beretning  

Innstilling til vedtak: 

 

6- Behandle innkomne saker.  

Vedtektsendring, sak fra Trond Skjelstad 11. mars 2020 

Innstilling til vedtak 

 

 

 

 



 

 

7- Budsjett for 2020 vedtatt av styret. 

Innstilling til vedtak:  

 

     8- Behandle idrettslagets organisasjonsplan.  

Innstilling til vedtak 

  

9- Medlemskontingent. 

Hovedstyret foreslår at det ikke gjøres endringer på kontingent 
 

Innstilling til vedtak:  

 

 

10- Valg styre, valgkomite og kontrollkomite.  

Innstilling til vedtak. 

 

11- Valg av revisor 

Innstilling til vedtak: Ernst og Young  

 

Med vennlig hilsen 

 

IK Grand Bodø 

 

Sølvi Heitmann Korsvik 

Styreleder 

 

 

 



 

 

Idrettsklubben Grand Bodø 

 

 

 

Bodø, 20. April 2020 

 

 

IDRETTSKLUBBEN GRAND BODØ — STYRETS ÅRSBERETNING 2019 

 

 

1. Klubbens hovedmål er fotballaktiviteter for kvinner og menn i alle aldersgrupper, både 

bredde- og toppfotball. Aktiviteten gjennomføres i all hovedsak i Bodø kommune. 

 

Pr. 31/12-2019 har klubben ca. 662 medlemmer: 

 

a. Oldboys  0 medlemmer 

b. Støttemedlemskap  21 medlemmer 

c. Dommere  24 medlemmer 

d. Hederstegn  21 medlemmer 

e. Æresmedlemmer 66 medlemmer 

f. Fotballgr. BU  398 medlemmer 

g. Fotballgr. Kvinner 64 medlemmer 

h. Fotballgr. Herrer 68 medlemmer 

 

2. Klubbens a-lag kvinner ble i 2019 nr. 8 i 1.divisjon og rykket etter kvalik ned til 2. divisjon. 

Klubbens a-lag herrer ble nr. 4 i 4. divisjon HESA. 

 

Vår barne- og ungdomsavdeling har vært godt representert på flere nasjonale og internasjonale 

turneringer. 

 

Ungdomsavdelingen har blant annet oppnådd: 

 

o 3 kretsmestertitler (Jenter 15, 16 og 19)  

 

For våre seniorlag har vi hatt følgende resultater: 

o 8. plass for A-lag kvinner 1 i 1.divisjon, 3. runde i NM 

o 4. plass i 4. divisjon for A-lag herrer 1, 2. kvalrunde i NM 

o 4. plass i 2. divisjon kvinner for Rekruttlag 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Styret har i 2019 bestått av: 

  

a. Styreleder  Fred Anton F. Ravneberg 

(daglig leder fra 26.08.2019) 

b. Nestleder  Sølvi Heitmann Korsvik  

(Styreleder fra 11.08.2019) 

c. Styremedlem  Bjørn Håvard B. Wold  

(Nestleder fra 11.08.2019) 

d. Styremedlem  Tine E Engan 

e. Styremedlem  Terje Strand 

f. Styremedlem  Bjørn E Eide 

g. Vara / styremedlem  Trond Skjelstad       

  fra 02.09.2019   

h. Ansattrepresentant Line Danielsen 

 

4. Gruppene har i 2019 vært ledet av: 

 

a. Fotballgruppe kvinner: Administrasjon v/daglig leder 

b. Fotballgruppe ungdom: Administrasjon/Christian Didriksen /Erlend Asbøl  

c. Fotballgruppe herre: Bjørn E Eide 

d. Dommergruppen: Kjell Nikolaisen 

 

5. Komiteene har bestått av; 

 

a. Valgkomiteen 

i. Marit Røst 

ii. Elisabeth Lund Andersen 

iii. Ole Petter Sveggen 

 

b. Kontrollkomiteen 

i. Brith Andersen 

ii. Dag Trygve Berntsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Klubben har i 2019 hatt følgende ansatte: 

 

a. Daglig leder: Vidar Stormo, Fred Anton F. Ravneberg fra 26.08.2019 

b. Hovedtrener FGK: Jan Tore Bakli 

c. Admin. leder FGBU og Grand Extra: Christian Didriksen, Erlend Asbøl fra 15.08.2019 

d. Admin. leder FFO: Runar Mellem, Erlend Asbøl 15.05.2019 

e. FFO ansatt: Fredrik Aas og Oda Lillegård 

f. Ermir Strati, toppspillerutvikler og hovedtrener rekruttlag. 

g. Thomas Aakvik, Utviklingssjef Jenter fra 01.10.2019 

h. Redaktør for Grand-avisen har vært Jan-Erik Andreassen. 

i. Klubben har i tillegg et antall deltidsansatte personer på timesbasis eller mindre stillinger 

rundt enkelte lag og i fotballfritidsordningen. 

j. Sykefraværet har i 2019 vært lavt. 

k. Klubben har manglet en kvinne i hovedstyret, mens det har vært god kjønnsmessig balanse i 

de forskjellige komiteer og utvalg. 

  

Det har vært avholdt 10 Hovedstyremøter i 2019. 

 

7. Økonomisk utvikling 

 

a. Klubben har også i 2019 forsøkt å drive etter en stram nøktern oppskrift. Det ble dessverre 

høyere kostnader rundt blant annet reise og kvalifiseringsspill for a-lag kvinner, når vi ikke klarte å 

oppnå inntektsmålet 2019 gjorde dette stort utslag på resultatet. Klubben har også gjort opp for noe 

utestående fra tidligere år. Klubben legger dessverre frem et underskudd for året 2019 på kr 

654342,- 

 

8. Det er viktig at avdelingene har kontroll på sine kostnader. 

 

Det foreligger fremdeles et ansvarlig lån fra Bodø kommune, hvor Bodø kommune har sendt ut et 

forslag på tilbakebetaling for klubben. Om Bodø kommune opprettholder sitt krav overfor klubben vil 

dette få innvirkning på aktiviteten for klubben fremover. 

 

a. Klubbens regnskap er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. 

b. Styret bekrefter at denne forutsetningen er til stede. 

c. Klubben har ikke hatt utgifter til Forskning og Utvikling i 2019. 

 

9. Miljøpåvirkning 

 

a. Klubbens aktiviteter påvirker etter styrets oppfatning ikke det ytre miljø ut over det som er 

normalt for denne type virksomhet. Reiseaktiviteten er nok den faktoren som har en innvirkning på 

miljøet og det er styrets oppfatning at det er begrensede muligheter for å påvirke denne. 

 

 

 



 

 

 

10. Framtidsutsikter 

 

IK Grand Bodø er 103 år i år. Til tross for varsler om det motsatte, tyder alt på at idrettsånden, 

dugnadsånden og det frivillige arbeidet som må til for å drive en klubb som vår, også vil være til stede 

i fremtiden. 

 

Klubben fikk 3. desember 2019 som klubb nummer 8 i Nordland sertifisering som kvalitetsklubb nivå 

1. Det siste året har vi jobbet med å få på plass nødvendige rutiner, rollebeskrivelser, sportsplan og 

klubbhåndbok og alt det andre som kreves for å oppfylle de mange kriteriene som NFF har satt. 

Styret, administrasjonen, trenere med flere har vært ansvarlige for prosessen.  

 

Som en av 12 klubber på toppnivå på kvinnesiden i Norge ble IK Grand Bodø valgt ut til å være 

Utviklingsklubb for jenter. 

 

Økonomisk sett vil Klubben vil fortsette sitt arbeid for gode rammebetingelser for all aktivitet i 

klubben. Gjennom fortsatt målrettet markedsarbeid og styrke medlemmene sin klubbfølelse og 

dugnadsånd, vil klubben jobbe hardt for å styrke økonomien. 

 

Klubben har sin styrke innen kvinne- og breddeidretten i Nordland, og er et oppvekstfyrtårn for barn 

og ungdommer i Bodø-regionen. Gjennom dette skal vi styrke vår posisjon som samfunnsaktør, både 

ovenfor det private næringsliv og det offentlige. Samtidig styrer klubben etter en tydelig og meget 

nøktern budsjett- og økonomistyring. På denne måten vil klubben ha de beste grunnlag for videre 

drift av kvinne-, herre- og ungdoms- og barneidrett i regionen. 

  

Det er styrets oppfatning at klubben sportslig sett må ta inn over seg at det ikke er økonomisk 

forsvarlig å satse på topp i toppserien med dagens økonomi. Klubben har ikke økonomi eller spillere 

til å være der pr. i dag. Det er meget viktig at klubben satser nedover, for å lage gode rammevilkår for 

dem som ønsker å satse. NTG er også meget viktig for klubben i arbeidet med utvikling av spillere, 

samarbeidet som er innledet med NTG kan føre til gode vilkår for utvikling av egne og 

lokale/regionale spillere.  

Det er de senere år brukt for mye midler på toppsatsningen i klubben. Dette har gitt konsekvenser 

for satsingen nedover i klubben.  

I klubbens videre satsing må det legges til rette for mer langsiktige og solide økonomiske rammer om 

klubbens skal ha forhåpning om nå de sportslige målene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IK Grand Bodø har gjennom tidligere vedtak anledning til å omfatte flere aktivitets- former enn 

fotball, i en refleksjon over klubbens historikk som overbygg for flere idrettsgrener samtidig. Dog 

synes det i vår tid enklere å stifte særidrettslag, og behovet for at IK Grand Bodø aktivt søker nye 

idrettsgrener synes mindre. 

 

Styret har også hatt oppe på dagsorden og diskutert sammenslåing av IK Grand og Glimt. Dette er 

noe som dagens styre mener bør utredes videre, da det er store sportslige synergier å hente på 

dette. Det er utfordringer med å få rekruttering til fotballen både på gutt og jente siden. Spesielt for 

IK Grand. 

 

Styret har også jobbet med at administrasjonen bør flyttes til Aspmyra for å være en del av det 

sportslige miljøet. Styret tror det ville styrket Grand betydelig. 

 

 

 

Bodø, 03/05 -2020 

 

  _  

Sign.   

 

   

Sølvi Heitman Korsvik  Bjørn H. B. Wold  Terje Strand 

Styreleder   Nestleder   Styremedlem 

 

 

  _       

Tine E. Engan   Trond Skjelstad    

Styremedlem   Styremedlem  

 

 

 

 

Bjørn E Eide   Fred Anton F. Ravneberg 

Styremedlem   Daglig leder 

 



 

 

Årsberetning Fotballgruppe Herrer 2019 

Gruppestyret 

Det har ikke vært etablert et gruppestyre i FGH for 2019 men Bjørn Eide har allikevel fungert som 

leder FGH og har også vært FGHs representant i Hovedstyret.   

 

Koordinering og drift av gruppen har vært administrert av Daglig leder, Bjørnar Kleven (økonomi), 

Bjørn Eide (alt mulig med fokus på Herre A), Espen Marthinussen, (arrangementsansvarlig 

hjemmekamper) Ketil Pedersen (loppemarked). Juniorgruppa har i stor grad vært selvstyrt og har selv 

vært ansvarlig for daglig drift.  

Gruppens økonomistyring har vært preget av måtehold i 2019 men vi drev allikevel med et lite 

underskudd i budsjettåret 2019.  

Året har vært preget av høy sportslig aktivitet, og et høyt aktivitetsnivå på dugnadsfronten, med 

loppemarkedet som hovedinntektskilde. Loppemarkedet ble drevet av Ketil og Aaslaug Pedersen, med 

Bjørnar Kleven som koordinator.  

 

Vi startet sesongoppkjøringen til 2019-sesongen i desember 2018.  

På det tidspunktet ble det klart at trenerapparatet for Grands juniorlag, Cato Moan og Espen 

Marthinussen valgte å ikke fortsette som trenere for juniorlaget, men i stedet ble med opp som hhv 

assistentrener/spillerutvikler og keepertrener for Herrer A. Noen av spillerne på juniorlaget ble tatt opp 

i A-stallen, de øvrige ble samlet i et juniorlag som ble trent av Benjamin og Nikolai Sæthre. Se egen 

årsberetning for juniorlaget senere i denne rapporten.  

 

Grand Herrer A -  4.div HESA sesongen 2018 

Trenerapparat: Thiago Martins (hovedtrener) Cato Moan(assistenttrener/spillerutvikler), Espen 

Marthinussen (keepertrener), Bjørn Eide (oppmann) 

 

Da vi startet oppkjøringa til 2019-sesongen var det derfor med en betydelig styrking av støtteapparatet, 

og det merket vi godt i treningsarbeidet som ble lagt ned i løpet av vinteren. Det var større kvalitet på 

alt som ble gjort, både mtp intensitet, innhold i øktene, antall spillere på trening, etc. I tillegg fikk vi 

inn Espen Marthinussen som keepertrener og det ga et stort og meget etterlengtet løft til keeperne våre. 

I tillegg til å jobbe med egne keepere, hadde vi også med keepere fra Grands junior- og guttelag på 

våre treninger. Espen gjennomførte et meget bra opplegg, noe som ble gjenspeilet i det faktum at vi 

stort sett alltid hadde minimum 3 keeper på trening.  



 

 

Da sesongoppkjøringa startet hadde vi mistet en god del spillere fra sesongen før, i all hovedsak til 

førstegangstjeneste og studier, samt et par nøkkelspillere som var ute med langtidsskader. Men vi fikk 

også tilført noen spillere fra andre klubber, noen tilflyttede studenter, noen «gamle» Grandspillere 

kom tilbake til Bodø, samt at en del av juniorene fra 2000-laget tok steget opp og var med og bidro. Så 

i sum så hadde vi en god sesongoppkjøring.  

Vi deltok i Vinterserien, og spilte noen gode kamper der.  

I mars spilte vi også kvalifisering til 1. runde i NM, der vi møtte 3. div-laget Harstad hjemme i 

Nordlandshallen. Der spilte vi en meget god kamp, og kunne fort ha slått ut Harstad, men tapte til slutt 

knepent.  

 

Når det gjelder selve sesongen, så ble 4. div HESA gjennomført med 9 lag, som i 2018. Nykommere 

av året var Hemnes, som rykket opp fra 5. div årety før og Rana FK som var en sammenslåing av 

Stålkameratene og Mo IL 

 

Til tross for 8. plassen fra 2018-sesongen, satte si allikevel målsettingen for sesongen til å bli blant de 

3 beste lagene i 4. div. 

 

Total sett var det en bra sesong, vi vant 9 kamper, spilte 2 uavgjort og tapte 5 kamper, og endte til slutt 

på 4. plass. Vi hadde lenge målsetningen om å ende opp topp 3. innenfor rekkevidde, men det glapp 

dessverre på slutten.   

  

I løpet av høstsesongen og vinteren 209 fikk vi tilbake noen «gamle» spillere samt at vi fikk tilført 

noen nye spillere, bla annet 3-4 tilflyttede studenter. I tillegg har vi løfte 2 spillere født i 2003 opp i A-

stallen. Så selv om vi har mistet en del nøkkelspillere til etablertte klubber i lavere divisjoner, har vi en 

solid stall på 28-30 spillere pr 1. april 2020.   

 

Vi har også satt i gang arbeidet med et samarbeid mellom G16, G19 og senior om hospitering av 

spillere og utveksling av trenerressurser mellom lagene.  

 

Hovedtrener Thiago Martins sa opp sin stilling 20. mars, og Espen Marthinussen valgte å trekke seg 

fra sine verv rundt laget (keeperterener/oppmann).  

Cato Moan overtar som hovedtrener og det jobbes i skrivende stund (8. april 2020)  med å skaffe ny 

assistentrener og keepertrener. Bjørn Eide fortsetter som oppmann og i diverse andre roller.  

 



 

Årsberetning Fotballgruppe Grand Junior 2019 
Trenerteam: Benjamin & Nikolai Sætre 

Støtteapparat: 

Dugnadsansvarlig: Bente Mathisen 

 

Kasserer: Finn Åge Dypaunet & Beathe Haagensen 

Foreldrekontakt: Rune Skirstad 

 

 

Laget bestod primært av første års juniorspillere fra Grands guttelag. Det var endel naturlig frafall av 

spillere som sluttet igjennom vinteren og våren 2019. Det kom også en del nye spillere til laget. Blandt 

annet tok laget imot ca 6-7 spillere fra Glimts breddelag som ble lagt ned, i tillegg til enkeltspillere 

som byttet klubb eller hadde tatt en pause fra fotballen. Laget bestod i snitt gjennom sesongen av ca 

16-18 spillere. 

Ambisjonen til laget var å kunne gi et tilbud til de som ønsket å spille fotball, være i sosiale 

omgivelser og som flere spillere uttrykte ha et tilbud om organisert trening. Når dette er sagt så ønsket 

alle å gjøre det best mulig i forhold til ambisjon og treningsinnsats. 

Det sportslige resultatet i sesongen 2019 var som forventet ut ifra ambisjon og den sosiale profilen 

som ble valgt. Det ble tap i alle kamper og guttene må berømmes for å stå sesongen ut på tross av 

resultatene. Det ble dog uttrykt fra mange at de foretrakk å trene istedet for å spille kamper. 

Det ble utarbeidet et samarbeid med Herrelaget for treningsutvikling, hospitering og spillerlån til 

kamper. Forsterkningsstøtten til kamper var minimal da herrelaget ikke hadde mange spillere som 

fortsatt var godkjent for jr. serien. 

Økonomien til Jr. laget er igjennom Herreavdelingen i Grand. Den eneste grunnen til at vi må ha 

økonomiansvarlig er papirdugnaden som Herrelaget ikke har. Ellers har spillerne og foreldrene bidratt 

i alle dugnader på lik linje som Herrelaget med turneringsstøtte og loppemarked. 

Laget fikk ved sesongstart nye drakter. 

Mange av spillerne fortsatte å trene etter sesongavslutning og det kom til nye trenere sammen med 

Grand guttelag som blir første års jr. for sesongen 2020. 

Mvh 

Rune Skirstad 

 

 



 

ÅRSBERETNING 2019 FOTBALLGRUPPE BARN OG UNGDOM 
 
Barn- og Ungdomsutvalget: 
 

Trude Rendal – Medlem, ansvar for dugnad (trakk seg ut høsten 2019) 

Terje Strand – Medlem, ansvar for økonomi 

Steinar Røst – Medlem, ansvar for utstyr 

Marita Ellingsen – Medlem, trenerrepresentant (trakk seg ut overgang 2019/2020) 

Erlend Asbøl – Administrativ leder  

 

Barn- og Ungdomsutvalget i FGBU har i løpet av 2019 hatt 3 møter, pluss en del mailveksling og 

telefonsamtaler. I tillegg er flere av medlemmene i FGBU også med i turneringskomiteen.  

I 2019 har turneringskomiteen og lagene i FGBU sørget for at Nor Engros Cup i februar, Eat Move 

Sleep i november og Bodø Cup, sammen med Innstranden i august/september, blitt en stor suksess 

også i 2019. 

FGBU har også bidratt til store inntekter i ”klubbdugnadene” med salg av toalettpapir og tørkepapir. I 

tillegg har lagene i FGBU hatt to loddsalg i 2019.  

Det må også nevnes at jentelagene over 13 år, både spillere og foresatte har bidratt på arrangementet 

under damelaget sine hjemmekamper.  

Banr- og Undertegnede benytter anledningen til å bruke samme tekst som i fjor med å takke samtlige i 

Ungdomsutvalget. Det er fortsatt ikke få timer i uken dere bruker for å legge til rette for driften av 

FGBU og dere som sitter her i utvalget har bidratt i mange år nå med like stor iver og lyst for å legge 

til rette for aktivitet. Tusen takk! 

 

Hver eneste dag i 2019 var det enten en trener, foreldrekontakt, dugnadsansvarlig, kasserer, 

webansvarlig eller en annen rolle som har gjort en fantastisk jobb for våre lag i FGBU. Dere er 

FGBUs viktige hverdagshelter og skaper aktiviteten FGBU prøver å legge til rette for. Tusen takk! 

Til alle dere som jobber i turneringskomiteen, tusen takk til dere også! I løpet av 2019 sørget dere for 

at flere tusen barn og ungdom opplever en positiv og aktiv opplevelse på våre turneringer. Det samme 

må sies om alle foresatte i FGBU, som stiller opp på dugnad under disse turneringene. Uten dere 

hadde det ikke vært mulig å skape disse fantastiske øyeblikkene i 2019 også. 

 

Rundt sommeren 2019 ble det en del utskiftninger i klubbens administrasjon, hvor blant annet 

undertegnede tredde inn i rollen som ny Administrerende leder FGBU. Det har vært mye å sette seg 

inn i, men med god støtte fra personer rundt, har overgangen vært tilnærmet uproblematisk.  

I løpet av høsten 2019 har også Trude Rendal trukket seg som dugnadsansvarlig og det jobbes fortsatt 

med å få inn en ny ressurs der. 

 

Høsten 2019 ble også klubben en kvalitetsklubb, som i korte trekk beviser at klubben vår drives bra 

etter gode planverk med tanke på økonomi, trenerutdanning, sportsplan, klubbhåndbok, rekruttering 

etc.  

 
Sport:  
 
Vi har i 2019 hatt ca. 70 trenere/hjelpetrenere i FGBU, og de fleste av disse er foreldre-trenere.  

I løpet av 2019 (og 2018) har klubben hatt enorm utvikling på trenersiden og fått totalt over 70 

kursbevis, noe som er svært gledelig.   

Det er også veldig positivt at flere ungdommer har startet med trenerutdanning og mange av disse har 

bidratt rundt gruppens lag i 2019.  

 

I løpet av våren 2019 var vi så heldige at vi fikk med Jonny Rendal som klubbens 

rekrutteringsansvarlig, hvor han gjør en formidabel innsats for klubbens yngste spillere og nyeste 

trenere. Jonny startet høsten 2019 opp med trenerveilederkurs, som fullføres i løpet av våren 2020.  



 

 

I 2019 er det tre tomme kull (Gutter født 2005, 2008 og 2009), ellers er kullene store nok. Gjennom 

høsten 2019 startet våre to G9-lag et samarbeid med mål om å bli en stor gruppe ved sesongstart. 

Lagpåmelding skjer etter hvor mange som er med. Dette har fungert bra så langt, og vi ser positivt på 

tiden fremover.  

Gjennom denne sesongen har våre gutter født 2006 hatt et samarbeid med Grønnåsen, hvor alle etter 

sesong har tatt overgang til Grand. Dette har vært suksessfullt på flere områder enn bare et sportslig 

tilbud for ungdommene, men også vise at gode samarbeid er fullt mulig på tvers av klubber.  

 

Ved sesongslutt var våre jenter født i 2003 litt for få spillere til å kunne gå inn i en sesong til uten 

påfyll, noe som resulterte i at flere av disse jentene nå spiller for J19-2 som skal spille i 2. div sammen 

med a-lag kvinner og J19-1.   

 

2019 var et godt år for nye lag i klubben. For gutter født i 2013, startet det rundt 30 spillere i løpet av 

høsten, samt vi har fått ca. 12 spillere fordelt på jenter født 2013 og 2014.  

FGBU har i 2019 gjort følgende rekrutteringstiltak: 

- «Førskole-VM» for barnehagene i sentrum og Bodøsjøen. Totalt var det ca. 120 barn som var med på 

turneringen i Nordlandshallen i mai.  

- IK Grand Bodø ledet 12 ukentlige treninger for gutter og jenter født 2012(mai-juni og august-

september). I løpet av september var det på plass trenerteam for både gutter og jenter og lagene kunne 

starte opp selv.  

- «Alle Jentan» - et tilbud om deltakelse på turnering for alle jenter som ikke spiller organisert fotball i 

1. – 3. klasse under Eat Move Sleep.  

- «Velkommen til fotball» sammen med de andre klubbene i byen. Et tilbud om ballek for gutter og 

jenter født 2013 i Nordlandshallen hver onsdag fra mai og ut september.  

 

Som alltid er det stor kollisjon med forventingene til treningstid, plass og antall timer 

mange av våre lag ønsker, i forhold til hva vi som klubb kan tilby. Spesielt på vinterstid er dette en 

stor utfordring for klubben, men dette gjelder nok også for de aller fleste klubbene.  

Det er også en utfordring for FGBU at treningstid varierer i både antall timer, tid og dager til hver 

timefordeling som blir gjort av Bodø Kommune og Bodø Spektrum. Det gjør det vanskelig å gjøre 

tildelingen ut til lagene forutsigbar. I tillegg ser vi at svært mange av timene vi får utdelt i 

Nordlandshallen går bort på grunn av arrangementer.  

 

 

FGBU er bekymret for utviklingen på antall spillere i klubben og utviklingen på jentesiden. På 

guttesiden mangler vi nå 3 årskull, men har relativt store kull på lagene vi har.  

På jentesiden er utfordringen at vi har enkelte kull som er sårbar allerede i dag og vi har også kull som 

kan få problemer når kullene når 9er og 11er fotball. Det er også en problemstilling når det kommer til 

kamptilbud til jentene når de når 16 år og opp. Begge problemstillingene på jentesiden er ikke noe 

bare vi som klubb sliter med, men hele Bodø og Salten. Disse problemstillingene bør være i fokus for 

IK Grand Bodø i 2019 og i framtiden.  

 

Sportslige resultater: 
 
Lagenes resultater i 2019-sesongen har vært bra. På guttesiden vår vårt G15-lag en svakere 

målforskjell unna kretsfinale, mens på jentesiden var våre J13-1, J14, J15, J16 og J19 alle i 

kretsfinalen, hvor J15, J16 og J19 ble kretsmestere!   

 

Vi har i år også hatt flere spillere på krets- og regionsamlinger igjennom hele året. 

 

 

Blant de yngste lagene føres det ikke tabeller, men det har som alltid vært veldig stor aktivitet, og 

lagene har deltatt på mange lokale turneringer. 

 



 

Økonomi: 
 
Fotballgruppe barn og ungdom (FGBU) har i 2019 gått med et underskudd på ca kr. 65.000,- 

Underskuddet skyldes i stor grad at gruppen ikke har fått budsjettert støtte fra HS på kroner 250.000,-. 

Underskuddet dekkes av egenkapital gruppen har opparbeidet seg.  

 

Gruppen har hatt god likviditet gjennom hele året, og har betalt inngående fakturaer og 

dommerregninger innen betalingsfristene. Det er stor aktivitet i FGBU, og dermed svært mange bilag 

hver måned. 

 

Terje Strand har tatt seg av kontering av bilag, og oversendelse av bilagene til regnskapsbyrået 

Bokholderiet Vest hver måned. 

 

FGBU har hatt ca kr. 1,22 millioner i inntekter i 2019, og de største inntektene våre er: Aktivitetsavgift 

(ca. kr 575.000,-), lotterier (ca. kr 290.000,-), tilskudd fra NIF (ca. kr 200.000,-) og overskudd fra 

Bodø cup (kr 130.000,-).  

 

Utgiftene i 2019 har vært på ca kr. 1,29 millioner, og de største utgiftene har vært: Hall-/baneleie (ca. 

kr 320.000,-), støtte til lagene (ca. kr 235.000,-), avgift/utgifter til fotballkretsen (ca. kr. 143.000,-), 

dommerutgifter (ca. kr 135.000,-), utstyr (ca. kr 110.000 + 160.000 fra Macron) og lønnskostnader 

administrasjon (ca. kr 260.000) 

 

Lagene i FGU dekker selv sine utgifter til bl.a. deltagelse turneringer, og foreldregruppene har gjort en 

fantastisk innsats for å skaffe inn penger til lagskontoene. 

 

 

 

Oppsummering: 
 

2019 har som alltid vært et år med stor aktivitet i FGBU. Med en så stor gruppe er det vanskelig å 

unngå noen utfordringer, heldigvis er det utrolig mange flere positive opplevelser igjennom et helt år, 

men det er en bekymring med tanke på rekruttering som klubben må ta på alvor. 

Ungdomsutvalget i FGBU vil til slutt takke Hovedstyret, trenere, ledere, foreldregrupper, 

turneringskomite og spillere for flott innsats i 2019, og ønsker alle lykke til i 2020-sesongen. 

 

 

Erlend Asbøl 

 

Admin leder Fotballgruppe barn og ungdom 

 

 

 



 

ÅRSMELDING FOTBALLGRUPPEN KVINNER FOR 2019 

 

Organisasjon 

Fotballgruppen kvinner administrert av klubbens administrasjon. 

 

For å opprettholde en best mulig styring av en viktig gruppe har vi de siste årene jobbet tett mellom 

administrasjon og sport. Dette arbeidet har blitt enda bedre i 2019, og har vært svært viktig for at å 

kunne ivareta et høyt aktivitetsnivå for klubben hovedprodukt. Gruppen har for 2019 bestått av 

trenerteam for A-lag og B-lag, sportslig leder og daglig leder. Kontakten mellom a-laget og b-laget har 

vært tett, og har vært viktig for å holde kontakten mellom a- laget og b-laget. Sportslig leder har hatt 

ansvaret og strukturen på denne møteplassen, inkludert referatskriving. 

 

Klubbens sportslige leder ledet sportslig utvalg for IK Grand Bodø. Dette sportslige utvalget består av 

Sportslig leder (leder), hovedtrener a-laget kvinner, hovedtrener a-laget herrer, admin leder FBU og 

sportslig leder FBU. Sportslig leder valgte å fratre sin rolle på slutten av året. 

 

FGK har svært mange ressurser involvert i sitt virke gjennom året. De frivillige står for mange timers 

arbeid gjennom ulike funksjoner. Klubben og har de siste årene jobbet mer bevist inn mot 

sponsormarkedet, dette er et arbeid som tar tid og som det må jobbes med over tid. 

Strategi med å benytte utøvere i salgsfremmende tiltak/presentasjoner har utlukkende vært en 

suksess. 

 

For Norsk damefotball er det siste året blitt tilført mer midler sentral slik at klubbene kan utvikle 

spillere til et høyere nivå, blant annet gjennom økonomisk bistand til proffdager og ansettelse av 

toppspillerutvikler. Siden utviklingen for kvinnefotballen nasjonalt og internasjonalt skyter i vei, er 

det avgjørende at vi henger med. For at vi skal ha mulighet for å på sikt posisjonere oss som 

Toppserieklubb er vi avhengig av å utvikle egne spillere i egen klubb. 

 

SNN jenteakademiet hadde 3 samlinger i regionen i 2019 og ca. 150 jenter var med på samlingene. 

Spillerne fra a-lag og rekrutt var instruktører på samlingene. Det ble holdt foredrag for foresatte og 

trenere påsamlingene. 

 

I 2019 fikk vi mulighet til å søke om å bli valgt ut som Utviklingsklubb for jenter. 12 av 24 klubber i de 

to øverste divisjonene kunne bli valgt ut med midler til ansettelse av Utviklingssjef jenter. Vi ble valgt 

ut og 1.oktober tiltrådte Thomas Aakvik som Utviklingssjef jenter, med ansvar for utvikling av 

jentefotball i alderen 13-19 år. 

 

Økonomi 

Her henvises det til totalregnskap fremlagt på årsmøte. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sport 

Gruppen har i 2019 hatt omkring ca. 35 spillere i aktivitet, fordelt på to lag: A-laget i 1. divisjon og B-

lag i 2.divisjon kvinner. 

 

B-lag/rekrutt. 

B-lagets rolle er først og fremst som utviklingsarena for spillere som ønsker å spille på toppnivå. I 

løpet av sesongen 2019 har det vært jobbet godt, men det har også vært utfordringer m.t tynn 

spillerstall. Det har vært jobbet bra og målbevis hvor forståelse av krav og forventninger til å bli 

toppspiller er en viktig faktor. Samhandling mellom trenerteam i A og B-lag er viktig og har fungert 

noenlunde, men må alltid etterstrebes og bli best mulig for utviklingen av spillere til vårt damelag. 

Resultater i sesongen ble blant annet 4.plass i 2. divisjon og 3. runde NM J19. 

 

A-lag. 

Målsettingen til klubben er å etablere seg på øverste nivå i Norge. 

Det er et ønske om å utvikle klar strategi at klubben i all hovedsak skal utvikle egne spillere til spill på 

øverste nivå i klubben. Dette i tillegg til nødvendig rekruttering av spillere fra Bodø/Salten, Nordland 

og Nord-Norge for øvrig, disse skal danne grunnstammen på a-lag kvinner. Imidlertid skal ikke dette 

hindre klubben i å søke spillere både fra inn og utland som kan være med å utvikle klubben på 

toppnivå i Norge. Imidlertid vil økonomi og kulturbygning (nord-norske spillere) være faktorer som 

skal og vil være styrende kontinuitet i så måte. Etter fjorårets nedrykk fra Toppserien mistet vi flere 

spillere og stallen ble mindre enn ønsket. Sesongen utviklet seg ikke godt, og med omlegging av 

seriesystem holdt 8. plass i serien kun til kvalifiseringsspill for fortsatt spill i 1. divisjon. Kvalifiseringen 

endte med tap og nedrykk til 2. divisjon. 

 

Trenerteam 2019 

A-laget dame: 

- Hovedtrener Jan Tore Bakli 

- Assistenttrener Line Danielsen 

- Keepertrener Bård Abrahamsen 

- Lagleder Marina Engan 

- Materialforvalter Fredrik Aas 

- Ansvarlig lege Håvard Solbakken (deler av 2019) 

- Ansvarlig fysioterapeut/fysisk trener Rikke Kommedahl (deler av 2019) 

- Manuell terapeut Roy Antonsen (deler av 2019) 

  

B-laget/rekrutt dame: 

- Toppspillerutvikler og hovedtrener Ermir Strati 

- Spillerutvikler John Aksel Sandbakk 

-  Keepertrener Bård Abrahamsen 

- Lagleder Terje Strand 

 

 



 

 

 

 

 

FGK takker alle som har bidratt under sesongen 2019 til beste for Grand Bodø. Spesielt gjelder dette 

alle frivillige som har deltatt gjennom hele året, både kamparrangementer og internt rundt lag og 

ellers gjennom året på svært mange områder, klubbens kvinnegruppe er som klubben ellers, et bevis 

på at frivilligheten lever i beste velgående.  

Drift og arrangementer på dette nivået og med den kvaliteten hadde ikke vært mulig uten deres 

bidrag. Takk skal dere ha! 

 

 

 

 

Fred Anton F. Ravneberg 

Daglig leder 



ÅRSRAPPORT FOR IK GRANDS 

DOMMERLAUG 2019. 

 

Dommere som har vært med i sesongen 2019  er: 

Veiledere:   Kjell Nikolaisen 

4.div:   Fredrik Skygrim 

6.div:   Hans Erik Trodal 

Kretsdommere: Fredrik Aas, Yussuf Abdulle, Tor Kvig Andreassen, Tobias B Benoni, 

Andreas Bergsten,  Emil L Dundas, Ingrid M. Heitmann, Elin Helland, 

Rune N Larsen, Manfred da Silva Lendl, Johannes Marthinussen, 

Fredrik Haukås Olsen, Håvard Pettersen, Sander Stenersen, Sigurd 

Støver, Karoline Svendsen, Egor Tarasovskis, Misgana Tsehaye, 

Andrea Vaag, Magnhild Vangstad og Amalie Vik. (Dommere med 

registrerte oppdrag) 

Totalt 24 dommere. 

Dommergruppen utførte totalt 417 oppdrag (snitt på 17) og ble med det nummer 1 på 

antall oppdrag blant klubbene i NFF Nordland nok en gang. Misgana Tsehaye var den med 

flest individuelle oppdrag, 69. Veldig bra med tanke på at dette var hennes første sesong 

som dommer. Har jevn god tilgang av nye dommere. Noen slutter og noen bytter klubb 

pga spillerstatus. Takker gruppen for stort engasjement og lykke til i 2020. 

 

Hilsen 

Kjell Nikolaisen 

Leder Dommergruppa 

 

 

 





















Ik Grand Bodø 

v/ Fred Anton Ravneberg  

fred@ikgrand.no 

 

       Bodø 11. mars, 2020 

 

Forslag vedtektsendring årsmøte 2020 

Grands vedtatte lover beskriver ikke eksakt valgperiode for noen av styrets medlemmer. Det 

som står beskrevet er at Årsmøtet skal, og senere, foreta følgende valg: Deretter er leder og 

alle styremedlemmer og varamedlem listet opp, samt valg i henhold til organisasjonskomite, 

revisor, representanter til ting (kan delegeres til styret), og valgkomite.  

I fotnote nr 15 i Grand`s lover står det at «Idrettslaget kan velge styremedlemmer for ett eller 

to år av gangen» I Grand har det vært praksis at styrets medlemmer, foruten leder, har vært 

valgt for to år av årsmøtet, mens varamedlem er valgt for ett år. I referatet fra sist årsmøte er 

dette også beskrevet under valg som Nye medlemmer/gjenvalg er valgt for to år. Det betyr 

også at leder er valgt for to år, noe som trolig ikke var hensikten. 

For å fjerne tvil og muligheter for tolkninger foreslår jeg at siste avsnitt i Grands lover §15 tas 

bort. Dette lyder slik: 

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter 
velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold 
til stemmetall.  

Dette erstattes med: 

Leder og nestleder velges for ett år om gangen, øvrige styremedlemmer velges 
for to år om gangen. Valget av styremedlemmer skal tilpasses slik at minst to 
representanter er på valg hvert år. Varamedlem, revisor, valgkomite samt 
medlemmer i komiteer og utvalg velges for ett år av gangen. 

 

Denne endringen er egentlig en videreføring og presisering av en allerede opparbeidet praksis. 

Når saken nå fremmes som endringsforslag til dagens lover, er det for å fjerne all tvil på 

hvordan dette skal håndteres. 

 

Vennlig hilsen 

Trond Skjelstad 

mailto:fred@ikgrand.no


 

 

 

Budsjett 2020 

 

 

 

ADM FGBU FGH FGK Totalt

30 Kontingenter, treningsavgift, trenerutleie 768000 540000 170000 708000 2186000

31/32 Tilskudd, diverse inntekter 24000 208000 20000 1559500 1811500

32/35 Reklame/Sponsorinntekter 1700004 160000 80000 100000 2040004

33/36/38/39 Inntekt egne arrangementer, Grand Extra, FFO, Loppemarked 2030000 360000 705000 100000 3195000

35/36 Dugnad/lotteri 720000 290000 1010000

Inntekter 5242004 1558000 975000 2467500 10242504

40 Avgifter krets, turneringsutgifter etc 90000 125000 30000 246000 491000

41 Kostnader egne arrangementer/dugnader etc 862000 862000

42** Leie baner/hall 346000 360000 140900 222000 1068900

42** Trening og kamputstyr, inkl medisinsk utstyr, innleid trener 114000 258000 236008 152000 760008

43 Trener og dommerutdanning 20000 30000 2000 32000 84000

44 Kostnader FFO 183333 183333

44** Kostnader reklame/sponsor/lotteri/støtte lag/leie loppemarked 820400 280000 274500 1374900

50** Lønn Adm, inkl sosiale kostnader 1902514 297000 0 2199514

50** Lønn Sport, inkl sosiale kostnader 40450 1539840 1580290

53 Forsikring spillere 18000 19000 145200 182200

56 Dommere 130000 32500 7550 170050

60,63,65 Husleie, klubbhus, inventar 140000 140000

65,67 Data, revisjon, regnskap 338000 338000

68,69 Adminkost 83800 12500 1500 97800

70,71 Buss drift, reiser sport og admin, 203000 43000 108200 141600 495800

74,75,77,80  forsikringer, kontingenter, gebyrer annet 115000 58350 6200 12000 191550

Kostnader 5236048 1593850 891258 2498191 10219347

Resultat 5956 -35850 83742 -30691 23158



 

Organisasjonsplan 

 

 

 

Årsmøte

Hovedstyre

Daglig Leder

Administrasjon

Grand Extra
Turnering- og 
arrangement

Fotballgruppen 
Barn og Ungdom

Sportslig utvalg 
FGBU

Dommergruppen
Sportslig utvalg 

Senior

Fotballgruppen 
Kvinner

Fotballgruppen 
Herrer

Loppemarked



 

       Bodø 4 mai. 

 

Valgkomiteèn  

Marit Bertheussen Røst marros@vgs.nfk.no 

Elisabeth Lund Andersen  ela@dips.no 

Ole Petter Sveggen  osveggen@gmail.com 

 

«Forslag til ny styresammensetning for IK Grand Bodø 2020» 

Vi ønsker at årsmøtet vedtar å øke antall personer i styret fra nåværende 6 stk til inntil 7 

personer pluss vara.  

Steinar Røst har blitt foreslått som ny styreleder av et nåværende styremedlem og 

valgkomiteen stiller seg bak dette forslaget.  

Merk at Marit Bertheussen Røst har meldt seg inhabil i den avgjørelsen. 

Vår innstilling til nytt styre ser da slik ut: 

Styret: 

Steinar Røst Leder, ny 

Sølvi Heitmann Korsvik Styremedlem, ikke på valg 

- nestleder -  

Bjørn Håvard Wold Styremedlem, ikke på valg 

Bjørn Eide Styremedlem, gjenvalg to år 

Marit Sivertsen Styremedlem, ny, for et år 

Terje Strand Styremedlem, gjenvalg to år 

Trond Skjelstad Styremedlem, ny, for to år, har vært vara 

Gunn-Rita Mjelde Vararepresentant, ny, for et år 

Kontrollkomite: 

Dag Trygve Berntsen Ok 1 år 

til 

Brith Andersen  

 

 

____________________     _______________________               ________________________ 

    Ole Petter Sveggen         Elisabeth Lund Andersen       Marit Bertheussen Røst 
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