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Forretningsorden 

Det henvises til innkalling til årsmøte på TUILs hjemmeside (www.tuilfotball.no) den 31. januar 

2022. 

Forretningsorden ved TUIL Tromsdalen Fotballs årsmøte (heretter kalt TUIL) 

  

1. Årsmøtet ledes av en valgt dirigent. Deltakerne benytter talerstolen ved innlegg, 
replikker og oppklaringer. 

2. Ingen deltakere gis normalt rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak av 
innledningsforedrag settes taletiden til maksimum 5 minutter for første gang og 3 
minutter senere. 

3. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten og være undertegnet med forslagsstillerens 

navn. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag kan ikke framsettes etter 

at strek er satt, eller etter at saken er tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes i 

saker som står på sakslisten. 

4. I alle saker skal vedtakene for å være gyldig, være fattet med flertall av de lovgitte 

stemmene, når ikke annet er bestemt i NFFs lov. Ved avstemming benyttes fortrinnsvis 

håndsopprekning. Hvis det er tvil om utfallet av avstemmingen, skal dirigenten forlange 

skriftlig votering. I protokollen føres alle forslag og de vedtak som er gjort. Blanke 

stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes ikke som avgitt. 

5. Med stemmeberettigede menes alle som har fylt 15 år og som har betalt årskontingent. 

6. Det velges to møtedeltakere til å undertegne protokollen sammen med fotballstyret. 
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7.0 Årsberetninger 

 

7.1. Styrets årsberetning 2022 

 

Styret i Tromsdalen Fotball har i 2022 bestått av: 

 

Trygve Myrvang   Styreleder 

Erik Hatlen   Nestleder 

Stine Ingebrigtsen  Styremedlem 

Tom- Jørgen Gangsø  Styremedlem 

Silje Lægreid   Styremedlem  

Aslak Sokki   Styremedlem 

Kristian Mathiassen  Styremedlem 

Johnny Caspersen  Varamedlem 

Guro Lemika Larsen  Varamedlem 

 

Styret oppfylte etter dette ikke Norges idrettsforbunds krav om kjønnsfordeling i henhold til 3 menn og 3 

kvinner i styret. Som referert til i årsberetningene for 2019 til 2021, jobber Valgkomiteen aktivt med å 

rekruttere for å få kjønnsbalanse i styret, men opplever dette som krevende.  
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Det har vært avviklet 5 ordinære styremøter i perioden, og det er behandlet til sammen 54 saker. Styret 

har ikke mottatt noen økonomiske godtgjørelser for sine verv i TUIL Tromsdalen Fotball.  

 

Administrasjonen/ansatte i beretningsåret har bestått av: 

Daglig leder:    Are Bessesen  

Administrativ Leder Sport og Marked: Thomas Heide 

Administrasjonsleder Yngres:  Silje Vevik 

Hovedtrener A-laget herrer:  Alexander Samuelsen 

Utviklingsleder:    David Lundblad 

Utviklingstrener:    Jakob Kjos Vollstad 

Fysisk Trener:    Thomas Aloyseous 

 

Arbeidsmiljøet anses som godt 

og det er ikke registrert 

sykefravær, utover 

egenmeldinger gjennom året.  

 

2022 ble heldigvis et år hvor 

forutsigbarheten for aktiviteten i 

klubben kom tilbake etter 

vanskelige forhold under 

Pandemien. Det er særdeles 

gledelig at vi gjennom de siste 

årene ser at klubben vokser i 

antall medlemmer og at TUIL 

Fotball nærmer seg 700 medlemmer ved utgangen av 2022.  

 

Kvaliteten på tilbudet som gis i klubben oppleves som bra, og da særlig med tanke på fasiliteter til trening 

og sosiale samlinger, samt utstyr for medlemmene. TUIL er en klubb som i all hovedsak driver sin aktivitet 

ved hjelp av frivillige, og det har også i 2022 vært avholdt flere trenerkurs for å bidra til kompetanse og 

kunnskap hos de frivillige. Den norske frivillighetsmodellen i idretten og har vært debattert gjennom året 

som går og det vil bli spennende å følge denne utviklingen fremover. Flere og flere klubber - og da spesielt 

på Østlandet – dreier over til å tilby profesjonelle trenere nedover i aldersklassene. Det kan tenkes at man 

også innen ikke for lang tid ser at dette forventes også fra TUIL og klubben bør forberede seg på denne 

samfunnsutviklingen, da særlig for å håndtere de økonomiske konsekvensene for så vel medlemmene 

som klubben.  
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TUIL Arena forsetter å fremstå som et av de fremste anleggene i landet og har også i større og større grad 

begynt på å fungere som et samfunnshus for Tromsdalen. Det er stor aktivitet gjennom nesten hele 

døgnet, med aktivitet for alle 

aldersgrupper og også bruk av 

møte- og forsamlingslokaler tar 

seg opp.  

 

I løpet av året som er gått er 

det planlagt videre utvikling av 

TUIL Arena med et nytt 

klubblokale og sosialt rom i 3. 

etasje med direkte kobling mot 

tribune. Denne delen forventes 

å ferdigstilles i april 2023.  

 

 

Kunstgressbanen ble etablert som den andre i landet i 1983, det har vært skiftet dekke på banen flere 

ganger – sist i 2012. Det har vært jobbet gjennom hele året med planleggingen av en full opprusting av 

banen som innebærer ny undervarme og helt nytt underlag. For å tilfredsstille fremtidige toppfotballkrav vil 

også selve spillebanen utvides litt i størrelse. Prosjektet er omfattende, oppstart 1. mai og estimert 

anleggsperiode på 3 måneder. Prosjektet vil innebære sanering av eksisterende varmesentral, etablering 

av ny varmesentral, lager og fullføring av gjerder og tiltak for å hindre spredning av gummigranulat.  
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Granulatproblematikken er veldig 

aktuell, og TUIL har vært i flere 

møter med anleggsavdelingen i 

NFF, samt gitt innspill på 

departementsnivå rundt temaet. 

Det er særdeles kostbart å 

deponere eller resirkulere 

gammelt kunstgress, samt at det 

per nå ikke finnes gode løsninger 

rundt annet innfyll enn gummi i 

kunstgressset.  

 

Spredning av granulat i naturen 

er uheldig og TUIL gjorde store 

tiltak i 2021 og 2022 med sikring 

av avløp og kortside mot elva.  

 

Den store utfordringen på TUIL Arena er snøryddingen som tar med seg store mengder granulat ut av 

banen. Det er etablert et eget område hvor det deponeres snø med granulat som når sommeren kommer 

må samles opp og gjenbrukes. 

 

Vi har de siste årene hatt et utstrakt samarbeid med Kriminalomsorgen, og gjennom denne ordningen fikk 

vi hjelp til arbeidskraft som igjen ga gjenbruk av mer enn 10 tonn gummigranulat på banen. Det ville vært 

vanskelig å oppnå samme gode resultat uten dette samarbeidet. Tilbakemeldingene klubben har fått fra de 

som soner sin tid hos oss har også vært av den gode sorten, de opplever å bli godt tatt imot og at arbeidet 

er meningsfylt. Samarbeidet med Kriminalomsorgen fortsetter også i 2023.  

 

TUIL tar også mål av seg å fortsatt være en aktiv samfunnsaktør i Tromsdalen og jobber tett mot 

Tromsdalen Bydelsråd, FAU på Tromsdalen Barneskole og Kommunen inn mot utviklingen av området 

rundt TUIL Arena hvor det er ønskelig å etablere et nytt oppvekstsenter/skole i området Tønna / Myra. 

Klubben har også en ledende rolle i samarbeid med Fotballkretsen, Tromsø IL og Kommunen rundt 

etablering av ny storhall i Tromsø, dette prosjektet har hatt god fart gjennom siste halvdel av 2022 og det 

virker avklart at området Elveneset nedenfor Troms Kraft vil få ny storhall for fotball.   
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TUIL har et stort engasjement innenfor bærekraft og har i løpet av året gjennomført miljøfytårnsertifisering, 

samt at det er etablert et veldig spennende prosjekt sammen med BDO. Prosjektet er etablert under 

merkevaren  

 «The Walk» og 

består av en 

bedriftsklynge som 

gjennom flere 

samlinger gjennom 

året jobber med 

aktuelle 

problemstillinger. Det 

faglige innholdet og 

gjennomføringen 

gjøres via konsulentselskapet BDO. Tilbakemeldingene fra deltagerne er positive og prosjektet vil 

videreføres i 2023 med nye moduler.  
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TUIL- kunsten ble nok en gang et fantastisk 

arrangement, med veldig god påmelding av lag. 

Hele 192 lag stilte i årets turnering, flere av disse 

med tilhørighet utenfor Tromsø. Det var også veldig 

god påmelding av frivillige til å besette alle 

oppgaver som skal til for å arrangere en stor 

turnering, det er på sin plass å berømme 

medlemmene med foreldre for en veldig god 

innsats og positiv innstilling til å delta rundt TUIL- 

Kunsten.  

 

TUIL var også teknisk arrangør for fotball under 

Barents Summer Games. Lag fra Nordkalotten i Finland, Sverige og Norge deltok her – TUIL var også 

representert med en rekke spillere på både gutte- og jentesiden her.   

 

Sportslig fortsetter klubben å prioritere utviklingsarbeidet i ungdomsavdelingen med tett samarbeid med 

klubbene rundt oss. Det tilbys ukentlige treninger på TUIL Arena for ungdommer på fastlandet. Disse 

kommer fra alle klubbene på fastlandet.  

 

TUIL fikk 2 kretsmestre i klassene Gutter 19 og Jenter 17. 

 

Vi fortsetter samarbeidet med Troms 

Fotballkrets innen trenerutdanning og 

TUIL Arena er tilholdssted for 

klubbnære kurs innen Grasrottrener- 

programmet. Det er planlagt å 

forlenge samarbeidet inn i 2023 

 

TUIL er gått inn som pilot- klubb i et i 

et prosjekt der Omni- modellen skal 

etableres og tas inn i det daglige 

arbeidet til klubben Dette er et 

samarbeid med Tromsø Idrettsråd, 

Tromsø Kommune og Mobbeombudet 

som har til hensyn å identifisere og gi 

klubbens trenere og ledere verktøy til 

å håndtere normbrytende adferd hos barn og unge.  

TUIL- Kunsten 2022 

 

- ~ 2000 SPILLERE 

- 192 LAG  

- 385 KAMPER 

- 176 FRIVILLIGE 

- 456 DUGNADSTIMER 
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A- laget på herresiden fikk en sesong 

som kanskje ble litt under forventingene 

resultatmessig der vi havnet på 8. plass i 

2. divisjon. På den positive siden ser vi at 

laget består av mange unge spillere som 

har sin bakgrunn fra TUIL og at man nå 

kan bygge en stamme rundt disse. Flere 

etablerte spillere har etter sesongen valgt 

å gi seg eller trappe ned i lavere 

divisjoner og det vil dermed bli ganske 

store utskiftninger i stallen. Det ble gjort 

en grundig evaluering etter sesongen av 

Sportslig Utvalg og trenerapparatet. 

Hovedtrekkene fra evalueringen er at kravene og nivået i norsk fotball øker, med en ytterliggere 

profesjonalisering også i 2. divisjon. Konsekvensene for TUIL blir at man blir nødt til å ha spillere som har 

muligheten til å prioritere fotballen – og sette av tid til idretten. Det vil også bli iverksatt en sterkere 

systematikk og systemer / teknologi som bedrer oppfølgingen av den enkelte spiller.  

 

A-lag damer fikk en meget spesiell 

sesong, og det var lenge usikkert 

om man ville kunne stille lag. En 

rekke spillere valgte å gi seg i TUIL 

foran sesongen, og spillergruppen 

bestod av 8-10 spillere gjennom 

vinteren. Et godt samarbeid med 

TIL 2020 sørget for at vi kunne stille 

et samarbeidslag hvor de yngste 

spillerne fra TIL 2020 fikk et 

kamptilbud sammen med våre 

spillere. Utover sesongen fikk man også til å hospitere opp yngre spillere fra egen klubb som og mot 

slutten av sesongen bestod laget i store trekk av spillere fra TUIL. Inn mot 2023 er grunnlaget bedre og 

laget er tilbudt plass i regional 3. divisjon. Spillerne har gjennom høsten 2022 også blitt innlemmet i 

samme regime på testing og tilrettelegging som A- lag herrer, og det legges til rette for en styrket satsing 

på damesiden.  
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Økonomi: 

Regnskapet for 2022 viser en omsetning på kroner 13.757.908 og et driftsresultat på kroner 865.536. 

Årsresultat etter finans er på kroner 805.855. Egenkapitalen er positiv med kroner 1.415.660. TUIL 

Tromsdalen Fotball har også en betydelig merverdi gjennom sitt eierskap i TUIL AS, med døtre.  

 

Gjennom mange år har det vært krevende likviditetsmessig å drifte TUIL Tromsdalen Fotball, 2022 har i så 

måte vært bedre enn foregående år. Det bedrede likviditeten skyldes i all hovedsak store inntekter på 

spillersalg som har gått over flere år, samt en rekke ikke budsjetterte tilskudd helt mot slutten av året. 

Resultatet er betydelig bedre enn budsjettert (overskudd på 136.949 kroner), noe som er svært gledelig – 

det er likevel verdt å notere seg at uten posten Spillersalg ville klubben hatt et årsresultat marginalt i pluss. 

 

Selv om man har et stort overskudd for de siste regnskapsårene, har overskuddet i stor grad blitt disponert 

til å betale utestående gjeld, kortsiktig og langsiktig. Den gjenværende langsiktige gjelden er finansiert til 

gunstige betingelser innad i konsernet og resulterer i betydelig reduserte finanskostnader, hvor man i 2022 

også har begynt nedbetalingen på denne gjelden. TUIL Fotball går inn i 2023 med en betydelig bedret 

økonomi med positiv egenkapital og likviditetsgrad på > 1.   

 

Regnskapet avlegges med forutsetning om fortsatt drift. 

 

Styrets fokus og klubbdrift gjennom året  

TUIL har over tid bygd opp en solid administrasjon som håndterer daglig drift av klubben, det er likevel et 

faktum at klubben ikke kan opprettholde aktivitetsnivået uten betydelige bidrag fra frivillige og 

dugnadsinnsats. Styret ser at det har vært - og er - utfordrende å rekruttere og beholde ressurser i utvalg 

og komiteer. Arbeidet med å styrke utvalg og deltagelse her er et viktig område fremover for klubben.  

 

Det er iverksatt et prosjekt i samarbeid med TUIL AS med hensikten å legge til rette for at alle utøvere i 

TUIL, uavhengig av idrett, skal kunne nå sitt fulle potensial. Det skal legges til rette for å skape 

toppidrettsutøvere i TUIL, og dette er et spennende arbeid som ble iverksatt høsten 2022. Det er innhentet 

referanser fra forskjellige miljøer i landet, og det er også satt i gang tiltak rundt individuell oppfølging, 

måling og testing. Klubben har også i denne sammenhengen startet en bevisst satsing på systematisering, 

digitalisering og bruk av teknologi som allerede får gode tilbakemeldinger fra spillere og trenere.  

 

TUIL har gjennom hele 2022 deltatt veldig aktivt inn mot Norges Fotballforbund og samlinger i regi av 

interesseforeningen Norsk Ligafotball (2.- og 3.divisjonsklubber). Kontrollutvalget til Norges Fotballforbund 

påpekte ved forbundstinget 2022 at nåværende forvaltningspraksis rundt mediemidler ikke er forsvarlig. 

Konsekvensen av denne forvaltningspraksisen er at tinget (klubbene) ikke får en reell innflytelse på 
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hvordan mer enn 30 prosent av inntektene blir fordelt mellom topp og bredde, menn og kvinner, aktivitet og 

administrasjon. 

 

For TUIL er effekten av dette ingen innsyn i fordeling av TV- inntekter. Norsk Fotball er fra 2023 solgt i sin 

helhet (alle kamper, alle nivåer) til TV 2. Det betyr en massiv økning i inntekter som nå i all hovedsak 

legges inn i toppfotballen (Eliteserie og 1. divisjon). Effekten av dette blir at gapet øker til klubbene på 

nivåene under, det er også verdt å ta inn at overføringen går til å subsidiere akademier i toppfotballen som 

igjen påvirker rekrutteringen. Spillere i alderen 13-19 år velger toppklubber i langt større grad enn tidligere, 

dette er en stor utfordring for TUIL hvor man risikerer å ikke kunne tiltrekke seg unge spillere med 

ambisjoner. Det vil også være utfordrende økonomisk da man må finansiere opp på egen hånd et sportslig 

tilbud med trenere, anlegg og utstyr som er attraktivt.  

 

Norsk Ligafotball utfordret NFF på fordelingen som var «satt» gjennom høsten og det ble forhandlet frem 

et større beløp til klubbene. Det er likevel smuler som blir igjen til klubbene på vårt nivå, og styret mener 

man må følge denne utviklingen og forsøke å påvirke forvaltningspraksisen.  

 

Styret opplever at man har et trivelig og utviklende miljø i klubben og at det er mye positivitet rundt TUIL. 
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7.2. Årsberetning A-laget 

 

Vi endte på 8 plass på tabellen, som var under forventning. Skuffende, ja, samtidig viser det hvor tøff 

andredivisjon har blitt etter omleggingen fra 4 til 2 avdelinger. Det er mange lag som satser hardt, og 

konkurransen er blitt tøffere, det er det ingen tvil om. 

 

Kongsvinger er et godt eksempel. De rykket opp i 2021, og er i toppen av OBOS- ligaen i 2022. Det 

samme skjedde året før med Fredrikstad. Det fine er at vi matcher disse lagene i enkeltkamper, og det 

samme så vi i cupkampen hjemme mot Bryne som er i OBOS-ligaen. En helt jevn kamp som vi taper på en 

kontring som vi får imot oss. Vi ser at det er ikke så langt opp til de beste i Post-Nord ligaen ei heller i 

OBOS-ligaen, men det er en tøff vei dit. 

 
Offensivt  

Vi scoret minst mål i divisjonen. Faktisk i begge divisjonene!! Da gjør vi ikke det lett for oss selv. Det er 

selvfølgelig sammensatt hvorfor, men av og til må kalle en spade for en spade. Det har ikke vært godt nok. 

 

Vi ser at grunnspillet er blitt bedre, men at vi sliter voldsomt på siste 1/3 av banen. Vi har slitt med å skape 

store nok sjanser, med timing og bevegelser. Vi ønsker å være enda mer fremoverrettet og ting må skje 

kjappere. I fotballen handler det noen ganger om tideler og sekunder. Valgene er derfor ditto viktig, fordi 

det handler om hvordan skape fordeler som gjør at man kan straffe motstanderen. Lag har ofte lagt seg 

lavt i etablert forsvar mot oss, der vi ikke har klart å bryte ned motstanderen. Det har vært for enkelt å 

forsvare seg mot oss i 2022. 

 

Defensivt 

Her ser vi at vi fortsatt er solid, faktisk blant de beste lagene når det gjelder «expected goals» imot og 

avslutninger imot. Strukturen og samhandlingen er bra. Det samme er viljen til å legge ned meter, forsvare 

egen boks, ta dueller og ikke minst jobbe hardt. Her er vi bra. 

 

Mentalitet 

Mentalt har vi vokst igjennom 2022. Vi står bedre i ulike kampbilder. Vi tåler mer og vi er mer samlet, og 

dette tror jeg er en av grunnene vi kom oss ut av en dårlig periode i sommer der vi tapte tre kamper på rad. 

Vi har måtte spille nesten 2 hele kamper hjemme med 10 mann etter fire røde kort. Vi vant tre av dem, 

tapet kom mot Gjøvik Lyn som faktisk føltes ufortjent etter sjanser og spill. 

 

Høydepunktet 
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Hjemmekampen mot Ullensaker Kisa, der vi fikk serielederen på besøk. De tok ledelsen tidlig, men det 

påvirket ikke en TUIL- gjeng som var sulten på å vise seg frem. Tre scoringer og pang 3-1 til oss. 

Prestasjonen var meget god, og stemningen på stadion enda bedre. 

 

2023 – neste sesong 

Vi skal angripe 2023 med en enorm sult og drive i alt vi gjør. Vi skal trene mer og bedre. Kravene til 

trenere, spillere og klubb skal opp. Vi må legge mer i potten alle sammen. Vi ser etter spillere som er 

«Trenbar» og  «Coachable». Sult til å bli bedre. skal definere spillergruppen i 2023! Blir vi litt bedre alle 

sammen, så skal vi skape gode opplevelser for den enkelte og klubben i 2023. 

 

Tusen takk 

Til slutt vil jeg takke alle som har tatt turen på kamp, dere betyr mer enn dere aner. De frivillige som alltid 

stiller opp for klubben og spillerne i all slags vær og legger til rette for oss: 

- Trenerteamet med David Lundblad i spissen som kan alt og ingenting. Legger ned timer i banken for 

TUIL på mange arenaer. Klubbmann med stor K. Sterk fagmann. Han gjør TUIL bedre! 

 

- Sven Torneus Gir seg på topp i TUIL og blir kommunesjef i Skjervøy. Har bidratt i flere år for TUIL med 

sin kunnskap og kompetanse. Skjervøy kommune er i gode hender. Takk. 

- Fysioterapeut Stig Rise med lengst fartstid i TUIL (16 år) Legger ned utallige timer for å holde spillerne 

skadefrie. Viktigste mannen vi har. Strålende fyr. 

 

- Thomas Aloyseous Fysisk trener. Mannen som spillerne elsker og hater. Har løftet oss på de fysiske de 

siste tre årene. Fagmann med ekstremt godt humør. 

 

- Eirik Sørensen Keepertrener som er høyt respektert. Pusher keeperne til å bli bedre. “Boris» er sjef, det 

er det ingen tvil om. Høy standing i TUIL 

 

- Jann Johansen.  Har vært med å bidra på keepersiden både i TUIL 2 og A-laget. Er som en god bamse, 

litt for glad i honning, men for en type. Flink er han også. 

 

- Jakob Vollstad. Bidrar litt over alt rundt A-laget. Altmuligmann som legger ned 100% innsats og med det 

setter standarder i klubben. Helt rå fyr. 

 

- Gøril Heide Legen som vi ikke klarer oss uten. Får meldinger i hytt og gevær. Stiller bestandig opp for 

spillere og trenere. En dame vi ikke hadde klart oss uten. Takk. 
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- Mario Swing. Lager mat, vasker klær, ordner frukt. Chiles store sønn. Guttene er privilegert som har deg. 

 

- Thomas Heide – takker for gode samtaler og god «backing» gjennom hele sesongen! 

 

Debutanter 

Klubben har satset hardt på egenutvikling av spillere de siste årene, det er da veldig  artig med å se tilbake 

på et år med flere debutanter. Dette er unge gutter fra egne rekker og en del av fremtiden. 

• Iver Selnes 3 Kamper 

• Jonas Weber 2 Kamper 

• Ola Kristoffersen 1 Kamp 

• Jørgen Indal 1 Kamp 

 

Alexander Samuelsen 

 

7.3. Årsberetning damelaget 

 

TUIL Damer - en ny start 

Året startet med en uavklart og krevende situasjon, og mye av sesongoppkjøringen gikk med til å få på 

plass en stor nok spillergruppe til å gå løs på ny sesong. 

 

Vi ønsket i det lengste å tilby spillerne en kamparena i 2. divisjon, men det ble relativt tidlig klart at vi ikke 

ville klare å stille tilstrekkelig antall spillere og vi valgte å si fra oss plassen i divisjonen. 

 

Inn mot sesongstart i 3. divisjon jobbet vi videre med en liten, men dedikert og lovende gruppe spillere, og 

for klubb og trenere var det hele veien viktig å kunne tilby spillerne et skikkelig kamptilbud. 

 

Kort tid før seriestart så det nok en gang mørkt ut med tanke på seriespill, men i ellevte time dukket det 

opp en mulighet for å stille lag i samarbeid med TIL 2020. For vår del var det avgjørende å ha et seniorlag 

i seriespill, for TIL 2020 var det viktig med en ekstra kamparena for sine rekruttspillere, og 9. mai stilte det 

nye samarbeidslaget til første seriekamp i 3. divisjon. 9 spillere fra TUIL og 5 fra TIL 2020 møtte Fløya på 

TUIL Arena, og etter en relativt jevnspilt kamp med mange uvante relasjoner dro vi i land en komfortabel 3-

1-seier. 

Sesongen og samarbeidet ble en lærerik og positiv erfaring for alle involverte, og vi endte grunnspillet på 

en fin 2. plass. I det påfølgende sluttspillet klarte vi også til slutt å dra i land en solid 2. plass, selv om 

prestasjonene varierte noe mer i enkelte kamper. 

 



TUIL Fotball 

tuil.no 
 

 

TUIL Tromsdalen Fotball – Årsmøte 2023  

Side 16 

 

 

 

Et av målene ved sesongen var å involvere så mange som mulig av klubbens lovende ungdomsspillere på 

seniornivå, og vi er stolt av å konstatere at vi sto igjennom innspurten av både grunnspill og sluttspill med 

stadig større andel TUIL-spillere. I det perspektivet var et av sesongens absolutte høydepunkter 

hjemmekamp i sluttspillet mot TSI 26. september, hvor vi foruten keeper Frida Marvik fra TIL 2020 stilte et 

rent TUIL-lag og leverte en imponerende 9-1-seier. 

 

I løpet av sesongen fikk vi gitt 11 spillere sin seniordebut (7 spillere født 2006, 4 spillere født  2007). Etter 

litt bevegelse på overgangsmarkedet igjennom høsten og vinteren står p.t med en stamme på 17 spillere, 

samtidig som vi har etablert et tett og godt samarbeid med 2007- og 2008- gruppene under oss, hvor det 

nok er mange lovende spillere som kommer til å bidra for oss i kommende sesong. 

 

Vi fortsetter jobben med å bygge opp et stabilt damelag basert på spillerne i egen klubb, som vi håper skal 

kunne prege seniorfotballen både lokalt og regionalt i årene fremover. 

 

Avslutningsvis er det på sin plass å gi en solid honnør og takk til gruppen med unge spillerne som har stått 

lojalt ved klubben og laget gjennom et turbulent år, og som definitivt er de viktigste bidragsyterne til at vi er 

i ferd med å lykkes med å gjenoppbygge TUIL Damer. De er ikke flere enn at de fortjener å nevnes med 

navn, så en spesiell takk rettes til Olivia Bessesen, Mia Myrvoll, Nea Holand og Karoline Hanssen. 

 

Vi takker også klubben for sportslig og administrativ oppfølging og tilrettelegging som har gjort det mulig 

for oss trenere å holde fokus på spillerne og det sportslige gjennom det siste året. 

 

Daniel Berthinussen og Patrick Jensen 

 

7.4.  Årsberetning Yngres Utvalg 

 

Medlemmer:  

Silje Vevik ( adm) 

Frank N. Kræmer  

Frantz Schjølberg  

Geir Karlsen  

Guro B. Lægreid 

Stine Ingebrigtsen (Leder) 

 

Aktiviteten til Yngres utvalg har vært bra. Vi gjennomførte seks møter i 2022, med varighet på 1,5-2 timer.  

Silje Vevik fra administrasjonen har fungert som tilrettelegger og Stine Ingebrigtsen som leder og bindeledd 

til styret. Oppgavene har blitt fordelt jevnt mellom medlemmene.  
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Fokuset til utvalget har vært å holde aktivitetsnivået på et normalt høyt nivå. Kampsesongen ble gjennomført 

med normalt seriespill i 2022.  

  

Det har vært arrangert fire (med trenerforum) TLF-forum og det ble arrangert frivillig keepertrening for 

reduserte grupper fra vårparten 2022. Oppstart av lag for barn født 2016 fikk en positiv start der Guro 

Lægreid har hatt hovedansvaret. Vi var også så heldige å få to av våre egne klubbspillere fra jentesiden til 

å være hovedtrenere for laget. Det har vært  en god vekst gjennom året, men dessverre ikke grunnlag for et 

eget jentelag for årskullet i 2023.  

 

Tuil kunsten ble gjennomført på en meget solid måte og 192 lag deltok. Utvalget bidro aktivt under 

turneringen, og brukte tiden til å bli bedre kjent med den store TUIL-familien.  

  

Etter re-sertifiseringen som kvalitetsklubb i 2021 har utvalget fortsatt å jobbe aktivt med å sikre at spillerne 

våre får en god fotballopplevelse uansett alder og nivå. Dette vil vi gjøre med blant annet tett samarbeid 

med de andre utvalgene i klubben.  

 

Yngres utvalg takker alle samarbeidspartnere for innsatsen som har blitt gjort i 2022. 

  

Yngres utvalg, Tromsdalen 
 
 

7.5. Årsberetning Sportslig Utvalg 

 

Medlemmer  

Thomas Heide  

Aslak Sokki 

Roger Ness  

Svenn Torneus (gikk ut 1. november) 

Trygve Myrvang 

Jan- Viktor Nilsen  

 

 

Oppgaver  

Mandatet til Sportslig utvalg definerer særlig prioriterte oppgaver som er:  

1. Bygge en sportslig organisasjon med klare roller og ansvarsdeling  

2. Utvikle programmer for ferdighetsutvikling og spillestil  

3. Utvikle vårt lokale og regionale klubbsamarbeid  
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4. Bedre strukturen og oppfølgingen av enkeltspillere (de ivrigste og mest motiverte), vurdere 

ekstratreninger og talentgruppe  

5. Kartlegge trenerkompetansen i klubben, og sikre at klubbens trenere minimum oppfyller kravene som 

stilles til Kvalitetsklubb nivå 1 

 

Sportslig utvalg har hatt stor møtefrekvens og har møttes jevnlig gjennom året, der arbeidet i all hovedsak 

har tatt for seg pågående saker i klubben. Første halvår ble naturlig nok preget av å håndtere en urolig 

situasjon rundt A-lag damer, og å sette en spillerstall i samarbeid med trenerne der. I denne perioden ble 

det også opprettet mindre arbeidsgrupper hvor Sportslig Utvalg inviterte inn ressurspersoner i klubben til å 

bidra. Dette opplevdes som svært positivt, og viste at mange stiller opp for klubben når det er ønskelig. 

Etter å ha etablert et samarbeid med TIL 2020 for å kunne stille lag i seriespill, ble det også lagt ned mye 

tid på å forberede seg på sesongen 2023, hvor det ble holdt en rekke møter med alle trenere fra jenter 13 

år og opp til A- lag damer gjennom heles høsten. Det ser nå ut til at man klarer å få en god stamme med 

spillere som har sin bakgrunn fra TUIL, og SU tror dette kan bidra til å få en stabil og god spillertropp.  

 

Det er blitt tydelig gjennom året at miljøene rundt oss har utfordringer, og at rekruttering av spillere ikke 

følge mønstre som tidligere. De siste 20-30 årene har det vært gode miljøer i Narvik, Harstad, Lenvik- 

regionen, og nord- Troms hvor det har kommet lokale spillere til Tromsø og TUIL. Vi ser nå at det blir færre 

spillere som kommer fra disse miljøene og at unge spillere med ambisjoner velger akademier i Bodø/Glimt, 

TIL eller klubber lengre sør i landet. En slik trend viser enda tydeligere hvor viktig det blir for klubben å 

satse på utvikling av egne spillere i tiden som kommer, samt at man kontinuerlig må jobbe rundt 

samarbeidet med Tromsdalen Videregående Skole.  

 

Klubben har som overordnet målsetning på A- lag herrer å komme inn blant de 30 beste klubbene i landet. 

Dette er en ambisiøs målsetning og skal nås ved å utvikle egne spillere, samt å tiltrekke seg talenter fra 

andre klubber som ønsker å satse på fotballen. Skal man nå dette målet kan det være at klubben i nær 

fremtid må styrke trenerapparatet i klubben og ha flere ansatte trenere inn mot ungdomslagene våre.  

A-lag herrer var et stykke unna målet i sesongen som gikk, evalueringen av sesongen har involvert 

Sportslig Utvalg og trenerapparatet der man har sett på årsaker og også iverksatt tiltak. 

Sesongforberedelsene til laget har de siste årene vært litt for svake, og man ser også at laget har startet 

sesongen svakt. Det har derfor blitt prioritert flere timer på full bane (Skarphallen), økning i antall 

treningskamper mot kvalifisert motstand og treningsleir.  

 

Evalueringen har også vist at nivået i 2.divisjon er høyere enn tidligere og mer profesjonalisert. Det blir 

vanskeligere å ha en spillerstall der spillere skal kombinere fotball, fulltidsjobb og familie. Å ha spillere som 

er «trenbare» blir derfor utrolig viktig for TUIL fremover, med trenbar legger man at spillerne både har tid, 

motivasjon og fysikk til å følge opplegget som skal til.  
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Systematikk i treningsarbeidet, med testing og oppfølging, samt bruk av data herfra er også identifisert 

som et område vi kan bli bedre på. Det er derfor initiert et prosjekt hvor man ytterligere styrker apparatet i 

klubben som følger opp den fysiske treningen i klubben. I prosjektet er det også investert i programvare og 

utstyr som setter oss i stand til å registrere og følge opp hver spiller individuelt – samt at spilleren selv får 

et verktøy som styrker bevisstheten rundt å være idrettsutøver. Prosjektet vil etter hvert involvere også 

ungdomslag, slik at arbeidet vi gjør skal være gjenkjennelig gjennom hele klubben.  

 

Sportslig utvalg bruker også mye tid på spillerstall A-lag herrer, samt prosesser på salg av spillere. 

Klubben har solgt spillere til nivåer over oss hvert eneste år siden 2018, og utviklingen går mot at dette blir 

normalen. Det er skapt betydelige inntekter gjennom spillersalg – og det kan tenkes at klubben bør rette et 

sterkere fokus mot rekruttering i aldersgruppen 16 – 19 år da spillere i denne aldersgruppen representerer 

et betydelig potensial. I så fall må det sportslige apparatet rendyrkes eller styrkes for å håndtere dette.  

 

Det har vært avholdt 2 grasrot- trenerkurs på TUIL Arena ledet av klubbens trenere og medlemmer i 

Sportslig Utvalg. 

 

Thomas Heide 

Sportslig Leder 

 

7.6. Årsberetning Dugnadsutvalget 

 

Medlemmer 

Inger Løberg 

Guro Lemika Larsen (Gikk ut høsten 2022) 

 

Dugnadsutvalget har i de siste årene i realiteten bestått av Inger Løberg. Gjennom pandemien var det 

naturlig at det var liten aktivitet i utvalget, men det bør snarest mulig rekrutteres inn slik at man er 3-4 

stykker som kan bekle denne funksjonen. 

 

Dugnadsutvalget har gjennom året stort sett 2 oppgaver som håndteres. Hall-vaktene i TUIL Arena 

bemannes av TUIL Fotball hver 2. måned og dette organiseres opp ved hjelp av medlems- og 

dugnadsregisteret Rubic. Det er gjennom året forsøkt ulike tilnærminger på hvordan man skal organisere 

opp vaktene, for kommunikasjonen med foreldre og lag bør det vurderes å ta i bruk SMS fremfor epost. 

Dugnadsutvalget skal også organisere vaktene i samarbeid med Lagleder og foreldrekontakt på de enkelte 
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lagene, tilbakemeldingene herfra er at det er vanskelig å få oversikt over hvem som har meldt seg på 

vakter på de forskjellige lagene.  

 

TUIL- kunsten er den største oppgaven og i løpet av en helg skal det rigges opp vakter som skal dekke 

opp en full helg med aktivitet. Dette gjøres i samarbeid med administrasjonen og komiteen for TUIL- 

Kunsten. Dette har fungert bra de siste 2 årene og det oppleves som givende å se at klubben som helhet 

slutter seg opp om dette arrangementet. 

 

Inger Løberg 

7.7 Årsberetning Hederstegnkomitéen 

Medlemmer: 

Kine T. Martinussen  
Ron Johansen  
Ingrid Lohne (leder) 
Thomas Heide (adm. sekretær) 

Komitéens funksjon: 

• Komiteen skal planlegge og organisere for utdeling av årlige hederstegnpriser. Dersom det av 
ulike grunner over tid ikke er fremmet noen kandidater, kan komiteen utdele flere priser samme 
år. 

• Komiteen skal høres og delta i utarbeidelse av medalje, diplom eller lignende som skal deles ut til 
mottager av hederstegn 

• Hederstegn kan gis til personer som har gått bort, det bør da utdeles til familien. 

• Komiteen skal hvert år fremme personer som har utmerket seg gjennom arbeid for klubben enten 
administrativt, dugnad/frivillig og i den siste tiden har markert seg for særskilte idrettslige 
prestasjoner. 

• Komiteen skal skaffe seg oversikt over aktuelle personer som kan være aktuell 2-3 år frem i tid. 
Dette skal gjøres etter innspill fra klubbens medlemmer. 

• Komiteen skal utdele priser på en årlig festlig anledning (årsfest) etter at fotballsesongen er 
avsluttet. 

Møter: 

Det har ikke vært aktivitet i komiteen i beretningsåret.  
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8.0 Behandle de avsluttende og reviderte regnskaper 
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8.1. Revisjonsberetning 
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8.2. Rapport fra kontrollkomiteen 

 

I henhold til NIFs lov § 2-12 avgir herved kontrollkomiteen sin beretning. 

 

Kontrollkomiteen har i 2022 bestått av Gustav Danielsen, Helge Kjerulf Pettersen og Jan Magne Flaat. 

Kontrollkomiteen skal påse følgende: 

• Idrettslagets midler er anvendt i henhold til lover og bestemmelser 

• Idrettslagets midler går til de aktivitetene som årsmøtet har fattet vedtak om 

• Idrettslagets økonomiske disposisjoner er i samsvar med idrettslagets egen lov 

• Idrettslaget har økonomisk kontroll internt 

• Årsregnskapet og delårsrapporter gir et rettvisende bilde av idrettslagets drift 

 

Kontrollkomiteen har gjennomført følgende møter: 

• Møte med administrasjon i TUIL Fotball 24.05.22 

• Møte med administrasjon i TUIL Fotball 21.09.22 

• Internt kontrollkomitemøte 23.01.23 

• Møte med administrasjon i TUIL Fotball 25.01.23 

• Møte med Idrettslagets revisor 14.02.23 

 

Når det gjelder Idrettslagets regnskap, vises det til «Årsregnskap 2022 for TUIL Tromsdalen Fotball» og 

revisjonsberetning. 

 

Regnskapet for 2022 viser et overskudd på kr. 805 855,- etter netto finanskostnader på  

kr.59 681.-. Egenkapitalen er ytterligere forbedret og er positiv med kr. 1 415 660.- (30 %) 

Kontrollkomiteen vil også kommentere at overskuddet etter finans er kr. 668 907.- bedre enn budsjettert. 

Hovedårsakene er 100 % mva. kompensasjon, økte tilskudd fra arrangementer som Barents Games/ 

Tromsø Idrettsråd, Bærekraftprosjektet (The Walk), salg/utleie av spillere og økning av medlemsinntekter. 

 

Kontrollkomiteen har hatt løpende og god kontakt med administrasjon. Regnskapsrapporter og 

styreprotokoller har vært tilgjengelig og spørsmål vi har hatt er blitt besvart omgående. 

Vår oppfatning er at det er meget god kvalitet på regnskapsførselen. Dette underbygges også av 

tilbakemeldinger fra revisor. 

 

Kontrollkomiteen har gjennomgått styrets referater. Styrereferatene er oversiktlige og presise, og gir, slik 

kontrollkomiteen oppfatter det, et godt bilde av den overordnede styringen av klubben 
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TUIL fremstår i dag som en klubb av betydelig størrelse og med et bredt virksomhetsområde både på sport 

og kommersielt. I en sammensatt og kompleks organisasjon er det viktig at interne ressurser brukes på 

best mulig og riktig måte. Kontrollkomiteen ser det derfor som svært positivt at det jobbes med klubbens 

virksomhetsstyring. 

 

I en gutter 17 kamp på TUIL Arena i høst opplevde en spiller fra motstanderlaget grov hets fra TUIL 

spillere som var tilskuere under kampen. Saken fikk medieomtale og politiet opprettet sak. Slik oppførsel er 

selvfølgelig uakseptabel. Kontrollkomiteen er imidlertid fornøyd med en resolutt og rask oppfølging fra 

sportslig leder og styret. Dette både i forhold til den konkrete hendelse og tiltak for å hindre tilsvarende 

hendelser i fremtiden. 

 

På sport konstaterer vi at damelaget er i en gjenoppbyggingsfase og at herrelaget har et godt stykke opp 

til målsettingen om å være blant det 30 beste klubbene i landet.  

For damesatsingen registrer vi at styret har slått fast at det er klubbens ønske å legge til rette for økt 

satsing på jenter/damer. 

 

Topp 30 er et prosjekt etablert for å avdekke behov og forutsetninger for å nå klubbens 

målsetning. Prosjektet favner bredere enn topp 30 for senior herrer. 

 

Kontrollkomiteen er fornøyd med vedtak og fremdrift i arbeidet med å nå strategiplanens målsettinger. 

 

I perioden 1.mai – 1. sept. 2023 er det planlagt å stenge banen for utvidelse og legging av nytt kunstgress. 

Alternative baner i området vil måtte benyttes til hjemmekamper. Slik kontrollkomiteen oppfatter det er 

administrasjonen i god rute med planlegging for dette. 

 

Fordelingsgrunnlaget og forvaltning av media inntekter gjennom Norges Fotballforbund har vært meget 

uoversiktlig og vanskelig for klubbene å kontrollere. Media inntektene genererer store inntekter og det er 

derfor positivt at styret og administrasjonen har tatt tak i denne viktige saken. 

 

Basert på møter og det materiale som kontrollkomiteen har fått seg forelagt er det ikke grunnlag for 

merknader ut over det som kommer frem i denne beretning. 

Konklusjon: 

Kontrollkomiteen konkluderer med at styret og administrasjon har utført de oppgaver som de er tillagt etter 

loven. Vi anbefaler at TUIL Tromsdalen Fotball årsregnskap for 2022 godkjennes av årsmøtet 

 

Tromsø, 17.02.23 

Gustav Danielsen  Helge Kjerulf Pettersen  Jan Magne Flaat 
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9.0 Innkomne forslag og saker  

 

Det er ingen innkomne forslag 

10.0 Budsjett 2023 
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11.0 Valg 

 

Valgkomiteen har bestått av:  

Leder: Hilde M. Pettersen 

Medlemmer: Kari Brøndbo, Peder Hatlen, Ingrid S. Lohne og Roger Ness. 

 

11.1. Styret 

 

Innstilling til styre i TUIL Tromsdalen fotball er som følgende: 

Aslak Sokki  Gjenvalg som styremedlem 2 år, velges for 1 år som leder 

Silje Lægreid  ikke på valg som styremedlem, velges for 1 år som nestleder 

Kristian Mathiassen gjenvalg, velges for 2 år  

Tom Jørgen Gangsø ikke på valg 

Morten Moldskred nyvalg, velges for 2 år 

Monica Mathiassen nyvalg, velges for 2 år  

Varamedlemmer: 

Johnny Caspersen  Ikke på valg, 1 år igjen av periode 

Anne Edholm  Nyvalg, velges for 2 år  

11.2. Kontrollkomite 

Jan Magne Flaat   Ikke på valg, 1 år igjen av periode 

Helge Kjerulf Pettersen Ikke på valg, 1 år igjen av periode 

Gustav Danielsen Ikke på valg, 1 år igjen av periode 

11.3. Hederstegnskomite  

Kristian Pettersen  Nyvalg, velges for 4 år som Leder 

Ingrid Lohne   Ikke på valg, 2 år igjen av periode på 4 år.  

Kine-Therese Martinussen Ikke på valg, 1 år igjen av periode på 3 år 

11.4. Valgkomite 

 

Styrets innstilling til valgkomite   

Ingrid Lohne  Ikke på valg, velges for 1 år som leder 

Peder Hatlen  Gjenvalg, velges for 2 år  

Trygve Myrvang  Nyvalg, velges for 2 år 

Therese Kristiansen Nyvalg, velges for 2 år 

Lisa- Therese Hoen Nyvalg, velges for 2 år 
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12.0 Foreta valg av statsautorisert revisor til å revidere lagets regnskaper og 

fastsette revisors honorar 

 

Innstilling: Årsmøtet gir styret fullmakt til å velge revisor. 

13.0 Fastsettelse av honorar 

  

Innstilling: Styret mottar ingen honorarer for 2022 

14.0 Avslutning 

 


