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4. Styrets beretning (1)

Klubben i et nøtteskall

894 aktive 
medlemmer..

..hvorav 160 
er trenere og 

ledere

26 % vekst i 
medlemsmassen 

siste år

9.8mNOK i 
omsetning



4. Styrets beretning (2)

4

Styrearbeid

2022 ble heldigvis et tilnærmet koronafritt år selv om vi startet med nedstenging i samfunnet. Da våren gjorde 
sin entre var det allerede full sving på Lassa Idrettspark og vi fikk oppleve en full sesong for alle våre lag. Det er 
med stor glede vi ser at FK Vidar har klart seg godt gjennom noen vanskelig år og klubben kommer styrket ut 
av en vanskelig periode. 

Styret har avholdt 10 styremøter i løpet av året. Administrasjonen har i 2022 bestått av Gaute Erevik 
Johannesen (daglig leder), Sindre Norgren, Odd Surdal og Amir Ajour.

Økonomi

Når vi ser tilbake på 2022, ser vi at aktiviteten i klubben er tilbake for fullt. Dette gjenspeiler seg også i 
regnskapet for året. Med tilnærmet full drift gjennom året nådde klubben en omsetning på 9.8mNOK. En 
økende medlemsmasse, flere deltakere på FFO og fotballskolene våre, er bare noe av forklaringsfaktorene. 

Engasjementet som ble startet i 2021 for å øke klubbens sponsorinntekter har båret de fruktene styret og 
administrasjonen hadde håpet. Etter 5 år med fallende sponsorinntekter er det meget hyggelig å se at vi har 
økt disse inntektene mer enn 40% i forhold til 2021. 

Det regnskapsmessige resultatet for 2022 var budsjettert til -124 000 kroner. Vi ender opp med et negativt 
resultat på -1.2mNOK. Dette skyldes i hovedsak regnskapsmessig føring av Minikunsten der vi fjerner den fra 
klubbens balanse. 



4. Styrets beretning (3)

Anlegg 2022

Taket over loftet/treningsrommet har vært lekk i en lengre periode og med støtte fra Sparebankstiftelsen SR-Bank 
fikk vi muligheten til å gjøre en meget nødvendig oppgradering av Vidarhuset.

Vidarhuset rommer nå gode kontorlokaler som forbedrer de ansattes arbeidstilværelse, samt frigjør kapasitet til 
eget møtelokale for klubbens medlemmer og lag.

I løpet av høsten kom det også en ny reguleringsplan for Lassa Idrettspark fra Stavanger kommune. Denne planen vil 
kraftig øke kapasiteten for fotballaktivitet hos oss da både Alustar Arena kan forventet å bli kunstgressbane, samt at 
banen for Internasjonale idretter vil bli utstyrt med mål for å ha inntil 4 7'er baner. Vi håper at dette materialiserer 
seg snarest mulig da banekapasiteten, spesielt vinterstid, er sprengt.

Miniturneringen og nyvinningen Ungdomsturneringen

Miniturneringen gikk av stabelen høsten 2022. Det ble en formidabel suksess der også været var på vår side. Igjen 
var det rekordmange påmeldte lag som ville spille fotball på Lassa. 

I juni gikk Ungdomsturneringen av stabelen for første gang. En spennende turnering for lag mellom 13 og 16 år. Som 
forventet var det størst interesse fra lokale lag, men vi hadde også tilreisende deltakere. Turneringen har et stort 
potensiale, men vi ser også at vi må gi dette muligheten til å vokse over tid. Det skal bli spennende å følge fremover.
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4. Styrets beretning (4)

6

FFO (Fotball fritids ordning)
I 2022 hadde vi mellom 100-115 deltakere på vår FFO tir-fredag. Dette er en liten økning på ca 10 deltakere 
fra 2021. FFO i tall:
- 60 stk. går 1 dag
- 37 stk. går 2 dager i uken
- 13 stk. går 3 dager eller mer

Vi fikk i mai.2022 på plass en henteordning i samarbeid med Boreal transport, der Boreal stilte med 
minibuss og sjåfør tirsdager og torsdag og fraktet barna fra skolene til Lassa. Denne ordningen gjør 
fraktingen av barna både tryggere og mer effektiv. Totalt 35 barn fordelt på 3 forskjellige skoler benyttet 
seg av denne ordningen i løpet av året.

I Februar 2022 startet vi opp med Aktivitetsfritids ordning (AFO) på mandagene, her har vi vært mellom 15-
20 deltakere. Her er det lek, moro og allsidig aktivitet som står i fokus. Aktivitetene på AFO varierer fra 
håndball, kanonball, bandy, dans, kreative hinderløyper, skogsturer og en rekke andre leker.

Fotballskole: 
Vi arrangerte 2 Tine fotballskoler i perioden jun-aug, samt en skole i høstferien. Her deltok 250 jenter og 
gutter. I vinterferien holdte vi en aktivitetsskole for ca 30 deltakere. Stoke fotballskole ble også arrangert i 
uke 32 med over 80 deltakere.

Dommerstanden:
FK Vidar har i dag 7 kretsdommere (6 av disse er aktive). Disse dømmer alt fra aldersbestemt til NT-Ligaen 
menn. Gledelig er at Sunniva Hetlesæther som også spiller på vårt A-lag dame tok rekrutteringsdommer 
kurs i regi av krets og ble autorisert i 2022. Hun er vår første kvinnelige dommer på en god stund.



4. Styrets beretning (5)

Danacup

Dana cup var endelig tilbake på programmet i 2022 og vi satt ny deltakerrekord for klubben. Dette ble nok en 
uforglemmelig opplevelse for alle deltakerne der våre lag gjorde en meget god figur og vi tok hjem en rekke pokaler.

Konklusjon

2022 ble den sesongen vi alle drømte den skulle bli. Full aktivitet for våre medlemmer og lag, en super Dana Cup 
med rekordmange Vidarlag deltakende og en sydende vår og høstsesong der vi kunne se kamper på Lassa tilnærmet 
daglig. 

Vi er overbevist om at det gode arbeidet som legges ned av klubbens trenere og ledere sammen med 
administrasjonen vil gi oss mange flotte opplevelser i tiden som kommer og vi gleder oss veldig til 2023 sesongen.
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5. Regnskap



Balanse 2022



Balanse 2022



Noter 2022



DAGSORDEN
6. Revisors beretning
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7. Beretning fra senioravdelingen

Årsrapport A-lag for sesongen 2022 (1)
Sesongen 2022 var FK Vidar opprykksfavoritt hos Norsk Tipping lenge før sesongen startet. Troppen bestod 

allerede av en del gode spillere med erfaring. Vegard Skjørestad, Øyvind Nilsen, Simen Aanonsen, Sander 

Remme, Mats Gramstad, Kjetil Log og Chris Andre Formo. Sondre Svanes Strand fortsatte som vår 1.keeper. 

Som 2.keeper ble Simon Amdal flyttet opp fra junior gruppen. Lukas Emanuelsen og Jakob Hansen var ennå 

ikke fylt 18 år men var allerede med i A-lags troppen. Kevin Pereira, Nikolai Kolnes, Bård Brandeggen, Philip 

Buch og Håvard Vindenes var også med. Unge spillere som har gått gradene i klubben. 

Sjur Drechsler var hjemme fra sine studier i USA og var med på trening og kamp. Inn kom brødrene Breimyr, 

Andreas som midtbanespiller og Henrik som midtstopper. Jakob Jørgensen og Maximillian Hæstad kom fra 

Madla. Vi fikk to av våre desidert beste målskårere inn. Finn Badou Jor som scoret 13 obligatoriske mål og 

Simen Haughom som scoret hele 22 mål.

Bjørnar Holmvik fortsatte som trener, Han hadde med seg Roger Pedersen, Vegard Eltervåg og Ramtin Malek

Nasri. Pål Drechsler og Per Rune Vatsvaag fortsatte som tilretteleggere for mye av det praktiske rundt laget. 

Ove og Øystein ivaretok alt det medisinske rundt våre kamper. Vegard Eltervaag hadde i tillegg kampansvar for 

vårt 4.divisjonslag. Det laget bestod hver gang av de spillerne som ikke startet den siste a-kampen og våre 

beste juniorer.

Før sesongen startet, måtte vi igjennom to kvalik runder i cupen for i det hele tatt å få være med i 1.runde. Vi 

slo Madla 5 – 2 i første kvalik runde på Lassa. Så bar det til Hommersåk og kamp mot Riska. 2.kvalik runde 

endte med  6 – 2 seier.

Seriestart var hjemme mot Bergenslaget Lysekloster. Kampen endte 0 – 0 og poengdeling. Vårsesongens 15 

kamper endte med 7 seirer, 4 uavgjorte og 4 tap. Vi tok ferie med 25 poeng.



7. Beretning fra senioravdelingen

Årsrapport A-lag for sesongen 2022 (2)
Cupeventyret var ikke over. Vi kvalifiserte oss til 1.runde der motstander var Staal Jørpeland. Et lag som hadde 

rykket opp til Postnordligaen året før. Kampen endte 4 – 0 til oss og forventningene til laget vært steg. 

Obosligalaget Bryne var motstander i 2.runde på Lassa. Bryne ble for sterke og slo oss 3-1 i en nokså jevnspilt 

kamp.

I ferien bestemte tre av ungguttene å bytte klubb for å få mer spilletid. Kevin Pereira og Håvard Vindenes gikk 

til Sola. Philip Buch ble Madla spiller. Adrian Spetz Markussen ble flyttet fra junior til senior tropp. I tillegg kom 

student og midtstopper Ole Petter Hjelle Larsen fra Førde inn i troppen. 

Høst sesongens 11 kamper endte med 5 seirer 2 uavgjorte og 4 tap. Vi endte på 42 poeng og 5 plass. Målscore 

54 – 42 der altså Finn Badou Jur og Simen Haughom scoret 35 av disse. 3. plass på lista var delt mellom Jakob 

Hansen og Mats Gramstad med 3 mål hver. Det er også verdt å merke seg at Philip Hovland scoret i den siste 

kampen. En ny og spennende 16 åring. 

I løpet av sesongen pådro vi oss 31 gule kort og 2 røde. Øyvind Nilsen var den som ble notert flest med 8 

ganger i dommerens bok.

Sportslig hilsen

Gaute E. Johannessen



7. Beretning fra senioravdelingen

Årsrapport FK Vidar A-lag damer 2. div 2022 (1)

15

Før årets sesong signerte vi totalt 10 spillere. Mathilde Amdal Fiskaaen, Sara Bjerga Johannessen, Amalie 
Tvede, Helena Tjelta og Aleksandra Javorac-Bore kom fra Viking. Vi fikk ny keeper i Thale Wiig Andersen, Sara 
Eline Gjerde meldte overgang fra Randaberg, Sunniva Øverland Hetlesæther fra Sandnes Ulf, mens Marte Leine 
og Anne-Marte Padøy Mathiesen kom fra Lura begge to.

I 2021 rykket vi uventet opp til 2.divisjon. Dette så vi som en fin mulighet til å oppleve, erfare og lære mer av å 
spille mot lag som var bedre enn oss samt lag vi aldri har spilt mot før. Vi var på forhånd klar over at 7 av 12 lag 
skulle rykke ned til 3.divisjon denne sesongen, så sjansen for å bli værende i denne divisjonen var liten. Vi visste 
at de fleste lagene i denne divisjonen trente mer enn oss, hadde større budsjett, og mer eller mindre måtte 
beholde plassen sin for beholde diverse spillere/trenere. Dette presset hadde ikke vi over oss, men vi var 
innstilt på å alltid gi alt uansett motstander. Resultatmessig gjenspeilet det likevel at flere lag hadde en bedre 
og bredere tropp, samt var bedre trent enn oss.

Etter 22 kamper spilt i 2.divisjon endte vi opp på 10.plass med 14 poeng etter totalt 16 tap, 4 vinn, og 2 avgjort, 
og rykket med dette ned til 3.divisjon. Kontrasten var stor til fjorårets sesong da vi ikke tapte noen seriekamper.

Denne sesongen fikk gjengen oppleve å dra på lengre turer, samlet som ett lag. Vi hadde flere turer til Bergen, 
der noen av turene inkluderte overnatting på hotell og som var med å skape et tettere bånd sosialt. Til tross for 
resultatene var vi glade for at vi tok muligheten til å prøve oss i 2.divisjon, og med det fikk positive opplevelser, 
erfaringer og lærdom.



7. Beretning fra senioravdelingen

Årsrapport FK Vidar A-lag damer 2. div 2022 (2)

16

Halvveis ut i sesongen ga dessverre Axel Kjøsen seg grunnet plan om å studere. I tillegg gikk kaptein May Liss 
Vikeså til Viking for å spille siste halvdel av sesongen der. Ny kaptein ble Anne-Marte Padøy Mathiesen som 
kom til oss fra Lura foran årets sesong. I tillegg kom Malin Måland tilbake til Vidar før sommeren, fra Viking som 
hun gikk til før sesongen startet.

Vi hadde også i år et 2’er lag i 4.divisjon. Her endte vi opp på 1.plass med 55 poeng etter 18 seire, 1 uavgjort og 
1 tap, med en måldifferanse på 56. Dette var utrolig kjekt, og godt å ha med seg gode erfaringer fra sesongen 
2022. Med lag i to ulike divisjoner sørget dette for at det var muligheter for at alle, uavhengig av nivå, kunne få 
sin arena til å bli bedre spillere på.

Totalt i hele troppen har vi hatt et stort aldersspenn med spillere fra 16 til 31 år. Dette er uvanlig på dette 
nivået i kvinnefotballen, og vi ønsker å beholde denne bredden. Derfor blir det viktig at vi fortsetter å fokusere 
på et godt sosialt samhold, der spillerne gleder seg til trening og kamp, og trives sammen.

Prisene som ble delt ut i forbindelse med Kvinner A-lag var:

• Årets toppscorer (5 mål) og årets innsats Sunniva Hetlesæther

• Årets spiller 2.div Anne-Marte Padøy Mathiesen

Prisene som ble delt ut i forbindelse med Kvinner B-lag var:

• Årets toppscorer Ingrid Marie Østbø Pettersen (18 mål)

• Årets spiller 4.div Anna Guddal



7. Beretning fra senioravdelingen

Årsrapport FK Vidar A-lag damer 2. div 2022 (3)

17

Årets trenerteam var i 2022:

Sindre Norgren

Camilla Lind

Marie Fjetland Løvold

Axel Kjøsen

Christer Refsland

Rune Surdal

Kristian Eftestøl

Årets tropp var i 2022:

Keepere:

12 Hilde Austigard Østerhus

1 Thale Wiig-Andersen

Forsvar:

3 Sara Eline Gjerde

4 Anna Guddal

5 Ane Rasmussen Fuglesten

11 Carlota Canedo Mesquita

13 Tine Refsland

15 Hanna Dyrstad

25 Tina Skår Eliassen

26 Marte Kristine Gjellan Leine

30 Helga Sofie Jonsbråten

35 Aleksandra Javorac-Bore

Midtbane:

6 Anne-Marte Padøy Mathiesen

7 Sunniva Øverland Hetlesæther

10 Celine Surdal

19 Jenny Aadnevik

20 May Liss Vikeså

24 Maria Klungtveit Jebsen

27 Amalie Tvede (strøket)

33 Tilde Risholt Kjempekjenn

62 Camilla Hørberg Lind

Angrep:

8 Ingrid Marie Østbø Pettersen

14 Malin Thrane Måland

16 Sofia Segadal Hansen

17 Andrea Viga Søndenå

18 Sanne Surdal

21 Helene Skåtevik Kaada

34 Lena Elise Svensen-Krogstad

37 Sara Bjerga Johannessen

45 Rebekka Røsok Reinsnes



7. Beretning fra senioravdelingen

Årsrapport FK Vidar A-lag damer 2. div 2022 (4)
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Tine Refsland, Sara Eline Gjerde, Hanna Dyrstad som var fast og viktig trio i A-lagstroppen

ga seg etter sesongen.

Vi gleder oss til ny sesong i 2023 med to lag, ett i 3.divisjon og ett i 4.divisjon. Vi vet at det

forsvinner en del spillere mot sommeren, så her blir utfordringen å ha bred nok tropp til å

kunne stille lag i begge divisjonene.

Med sportslig hilsen

Marie Fjetland Løvold & Sindre Norgren



7. Beretning fra ungdomsavdelingen 

Årsrapport ungdomsavdeling 2021 (1)

I skrivende stund føles koronarestriksjoner veldig lenge siden. Men sesongen 2022 startet faktisk med restriksjoner 

etter høye smittetall gjennom juletiden. Det ble heldigvis av det korte slaget og idretten fikk starte opp med 

normal aktivitet. Bare uker etter dette hadde vi tilfeller av ungdommer som spilte kamper i vinterserien 

koronasmittet.

Mange Vidarlag deltok i Kvia vinterserie. Og dermed et slags symbol på at nå var fotballen normal igjen. For første 

gang siden 2019 var også våren synonymt med seriestart. Som vi hadde savnet fulle parkeringsplasser, kamp i egen 

treningstid som ga hodebry og jaget etter å skaffe dommere til alle barnekampene.

FK Vidars ungdomscup så dagens lys. Her hadde Sindre Norgren hjelp av flere til å starte det vi håper er en ny 

tradisjon på Lassa. Tilreisende lag fra Bergen, fint vær og folkeliv er det vi håper å se mer av første helg i 

skoleferien i årene fremover.

Så ble det endelig Dana cup igjen for første gang siden 2019. Klubben satte ny deltakerrekord med hele 17 lag. 

Som følge av pandemien de to foregående år var hele 75% av reisefølge med for første gang. Den sosiale 

opplevelsen er det viktigste, men også kjekt når vi lykkes sportslig. Turneringen startet med at 16 åringene våre 

spilte åpningskamp mot et lag fra Ukraina foran 4500 tilskuere. Jenter 13 og Jenter junior vant begge B-sluttspillet. 

Gutter 15 tok bronsemedalje og Junior guttene tapte finalen foran et fullsatt Hjørring stadion og tok dermed sølv. 

Siste kamp ble finalen hvor Vidars gutter 16 vant 1-0 mot Vestbyen fra Trøndelag. Vidars 5. gull i Dana cup rakk 

akkurat å komme med på ferjen etter forsinkelser i kampprogrammet.
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7. Beretning fra ungdomsavdelingen

Årsrapport ungdomsavdeling 2021 (2)

Så var det hjem til høstsesongen. Det ble ingen kretsmesterskap hjem til Lassa i år. Men vi hadde flere lag som 

havnet som nummer to. I en tid hvor toppfotballen stadig bygger store akademisystemer er det kjekt å se at vi 

klarer å være med sportslig på alle nivå i ungdomsfotballen. Vel så viktig er det at vi har mange spillere i alle 

årsklassene og stiller flere lag.

Det begynner i barnefotballen. Det er godt å se at vi har så mange flinke trenere nedover. Engasjementet blant 

foreldre er stort og det lover godt for mange Vidarlag fremover.

Vi takke alle for en strålende sesong, fri for pandemi.

Gaute Meling
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2018 2019 2020 2021 2022 2023

Miniavdelingen 1 800       1 800       1 850       1 850       1 850       1 850      

Ungdom 13-14 år 2 200       2 200       2 400       2 400       2 500       2 500      

Ungdom 15-19 år 2 700       2 700       2 700       2 700       4 500       4 500      

Senior avdelingen 2 450       2 450       2 500       2 500       2 500       2 500      

Støttemedlem 1 500       1 500       1 500       1 500       250          250         

8. Fastsettelse av kontingent

Medlemskontingent 2023
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Styrets innstilling

Kontingenten holdes uendret i forhold til 2022



12. Valg

Valgkomiteens innstilling (1)
Hovedstyre

Hovedstyre:

Styreleder: Frode Lefdal Ny – 2 år

Styremedlem: Elisabeth Mæhle Drechsler Ikke på valg

Styremedlem: Sturle Haaland Ikke på valg

Styremedlem: Eivind Austbø Ikke på valg

Styremedlem: Kristin Rudjord Ikke på valg

Styremedlem: Lone Surdal Ikke på valg

Styremedlem Birgit Frost Ny – 2 år

Styremedlem Eirik Lunde Ny – 2 år

Styremedlem May Brit Skår Sivertsen Ny – 2 år
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12. Valg

Innstilling (2)
Valgkomite

23

Leder: Gaute Meling Ikke på valg

Nestleder: Birthe Berg Gjenvalg – 2 år

Vara: Marie Fjetland Ikke på valg

Vara: Morten Byberg Ikke på valg



12. Valg

Innstilling (3)
Kontrollkomiteen

24

Medlem: Per Grøsvik



Takk for fremmøte
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