Fotballklubben Kvik
Saksliste for del 2 av årsmøtet,
22.09.20
Styret viser til innkalling til årsmøte av 20.01.2020 (etter utsettelse: 03.09.2020). Del 1 av årsmøtet
ble avholdt den 8. juni 2020, digitalt via Teams. Under del 1 ble regnskap behandlet og budsjett
vedtatt. Referat fra del 1 kan leses på nett her: Årsmøte_del1_sign.pdf
Under følger sakliste for årsmøtet, del 2:
Sak 1:

Godkjenning av innkalling og saksliste.

Sak 2:

Valg av dirigent.

Sak 3:

Valg av referent.

Sak 4:

Valg av desisorer.

Sak 5:

Behandle årsberetninger; styret, senior 1, senior 2 og yngres avdeling.

Sak 6:

Valg:
6.1 Styre:
-

leder

-

nestleder

-

sekretær

-

styremedlem

6.2 Valgkomité
-

leder og 1-2 medlemmer

Sak 7: Innkomne forslag
7.1 Fastsette treningsavgift - Utsettes
Sak 8: Hederstegn, utmerkelser og minneord

Styrets beretning for 2019
Styret har i perioden mars 2019 til september 2020 bestått av følgende medlemmer:
Leder: Even Johannes Tokerud
Nestleder: Linda Marie Skjervold
Sekretær: Kristian Kirkbakk (etterfulgt av Sondre Fossheim)
Kasserer: Roland Boeni
Styremedlemmer: Bjørg Stubbe, Roar Stubbe, Lars Brekke, Sondre Fossheim
Ikke medlemmer av hovedstyret, men anledning til å delta på styremøter: Ola Kvitland (veteran),
Roger Kielland (Kvik 1), Rune Holmen (Kvik 1) og Tom-André Tomren (Kvik 2)
Valgkomité: Ola Kvitland (leder), Martin Helgaas Jakobsen, Trond Eide
Sportslig gikk sesongen 2019 omtrent som forventet for begge seniorlagene. Med nytt trenerteam
(Jon Stian Haukli med assistentene Martin Jakobsen og Morten Berre) og store utskiftninger i
spillergruppa trengte Kvik 1 tid på spilles inn, og laget svingte i prestasjonene. Det endte midt på
tabellen, med en høyst godkjent 6. plass i 4. divisjon. Morten Berre har nå flyttet sørover etter
mange år som spiller og trener i klubben. Jon Stian og Martin fortsetter som trenere, noe både
spillere og styret er godt fornøyde med. Jon Stian fortjener særlig skryt for hvordan han har sørget
for gode og varierte treninger etter at corona-restriksjonene trådte i kraft.
Kvik 2 var nyopprykket til 5. divisjon, men etter å ha vunnet samtlige kamper året før, regnet vi med
at laget også ville hevde seg godt i denne divisjonen. Fasiten ble stabile resultater på tross av ujevne
prestasjoner, men de mange jevne kampene ble som regel vippet i vår favør. Det resulterte i en fin 3.
plass i serien, samt semifinaleplass i OBOS-cup. Senior 2 startet året med Even Tokerud, Tom-André
Tomren og Kristian Kirkbakk som trenere. Kristian ble før høsten avløst av Sondre Fossheim som
både assistenttrener og sekretær i styret. Sondre har nå også flyttet fra byen. Vi takker både han og
Kristian for god innsats både på og utenfor banen gjennom flere år.
I yngres gjør Linda, med hjelp fra andre bidragsytere, fortsatt en formidabel innsats for at barn og
unge i Ila får et flott sportslig og sosialt tilbud. I et område med mange minoritets- og
lavinntektsfamilier er fotball mer enn et sportslig tilbud; Linda med flere skaper gode rammer for
integrering og inkludering, for både barn og voksne. Avdelingen er fortsatt relativt liten, så
medlemstallet svinger, men vi håper at den planlagte Møllerløkka vil gjøre det lettere å rekruttere og
beholde de unge fotballspillerne i området. Linda, Roar og Edvard Dahl har stått i bresjen for
planleggingen av kunstgress på Møllerløkka, og sammen med ivrige foreldre i Ila håper vi at banen
kan stå klar i 2021.
Når det gjelder Rosenborgbanen er det med stor glede at vi kan meddele at hele lånet nå er
nedbetalt. Vi retter en stor takk til Ivar Koteng, som har vært helt avgjørende for at det økonomiske
lot seg gjennomføre. I tillegg må Gunnar Mack og Ola Kvitland tildeles mye av æren for at vi nå har et
fantastisk anlegg på Rosenborg. Ola og Gunnar: Tusen takk, og vit at mange setter utrolig stor pris på
hvordan dere har stått på for dette. Vi må heller ikke glemme Roar, som har lagt ned utallige timer

på Rosenborg. Trapp til tribunen, elektrisitet til utstyrsbod/kiosk og tiltak for å forhindre
granulatsvinn er noe av det Roar har stått i bresjen for det siste året. Kvikskjold pryder nå
speakerboden, og byens fotballinteresserte begynner å forstå at Kvik er mer enn “gjester” på
Rosenborgbanen. Anlegget driftes sammen IL Trond. Fra vår klubb har vi hatt Per Solem (leder),
Gunnar Mack og Ola Kvitland i styret til Rosenborgbanen AS. Roar, som banesjef, stiller også på
styremøtene. Per og Gunnar trer nå til side, og vi takker for innsatsen. Nytt styre er ikke på plass
ennå.
Bjørg sørger for driften av klubbhuset sammen med Anna og Lars Hegglund. Festlokalet har det siste
året blitt malt, og det har blitt børstet støv av alle klubbens kretsmesterskap, som nå henger på
rekke og rad i festlokalet sammen med andre historiske dokumenter.
Når det gjelder Kvik Cup, rakk vi å gjennomføre første helg før nedstengingen av landet ble et
faktum. Gode kompensasjonspakker fra myndighetene sørget for at vi kom godt ut av det
økonomisk. Synd er det uansett, da årets cup lå an til å bli den største på mange år.
Andre støtteordninger og lavere utgifter gjør at vi ligger an til å komme godt ut av situasjonen, på
tross av at vi har kuttet mye i årets treningsavgifter. Takk til Roland for den viktige jobben han gjør
som kasserer. Alt tyder på at han har full kontroll. På del 1 av årsmøtet ble regnskap og budsjett
behandlet, og konklusjonen er at klubbens økonomiske situasjon er god. Vi er mer bekymret for
frafall av spillere og mangel på motivasjon, men vi håper og tror gnisten tennes igjen når ting
nærmer seg normalen.
Siden forrige årsmøte har flere av klubbens medlemmer gått bort. Thore Kielland, Henry Kielland,
Hans Cato Guldberg, Atle Ødegaard, Rudolf Pallesen, Endre Indrehus og Kjell Engebretsen har alle
vært viktige bidragsytere til klubbens flotte historie, og vi minnes dem med sorg, glede og respekt.
Avslutningsvis vil jeg takke mine kolleger for et godt samarbeid i 2019-2020, og til alle andre som
bidrar til at Fotballklubben Kvik er så flott å være en del av.
Even J. Tokerud
Leder FK Kvik

Årsberetning Kvik 1 – Sesongen 2019
Sesongen 2018 ble en nedtur sammenlignet med 2016 og 2017, hvor vi til slutt havnet på en 4.plass,
altfor langt bak Strindheim og NTNUI i toppen. Etter sesongen skjedde det store utskiftninger både
på trener- og spillersiden, så Kvik anno januar 2019 var langt fra en fullverdig tropp.
Simon Evjen og Kai Bardal hadde takket for seg etter flere år i klubben, og inn kom trenertrioen
Morten Berre, Martin Jakobsen og Jon Stian Haukli. På spillersiden valgte flere å prøve seg hos Tiller
på nivået over, mens andre flyttet eller la opp. Det var med andre ord nødvendig å forsterke troppen
for å kunne konkurrere i 4.divisjon. Noen av spillerne som hadde hospitert på høsten ble signert,
men likevel var det en noe uferdig tropp som i mars spilte NM-kvalik mot Steinkjer. En relativt jevn
kamp ender med tap 2-0, og dermed ble det ikke noe cupeventyr dette året.
I serien startet det bedre med to seiere mot Ørland og Rørvik, og man kunne begynne å håpe på en
sesong hvor vi kjempet i toppen igjen. Vi går imidlertid inn i en bekmørk periode hvor vi taper seks
av de neste sju kampene, med flere bitre nederlag i kamper vi strengt tatt burde vunnet. Toppkamp
var byttet ut med bunnkamp, og nå gjaldt det å ta alle poengene vi trengte for å berge plassen i
avdelinga. To seiere i de to neste kampene mot Blink2 og Ørland beroliger nervene noe. I sistnevnte
scorer vi sesongens to flotteste mål i en ellevill kamp som ender 7-1 til oss på gresset i Brekstad.
Lokalavisa var desperate etter å få målene på video, men dessverre sov kameramannen noe under
de to rakettene av noen scoringer.
Sesongens beste kamp spiller vi definitivt hjemme mot Levanger 2. På tross av at «hele» troppen
hadde vært på OBOS Festningen natta før, så viser vi virkelig hva som bor i oss. Bortekampen på
Moan (0-7) var pinlig, så motivasjonen på å revansjere dette var definitivt til stede. Innsatsen,
intensiteten og spillegleden er på topp, og da er vi et virkelig bra 4.divisjonslag. Med påfølgende to
seiere så var plassen sikret, før vi først i runde 20 spiller sesongens første uavgjortkamp med gule
vester borte mot Fram. Sesongen avsluttes med hjemmekamp mot de suverene seriemesterne
NTNUI. Det ender med 2-3 til studentene i en kamp som egentlig oppsummerer sesongen på en god
måte. Vi henger bra med mot samtlige lag, men evnet ikke å bikke de jevne kampene i vår favør.
Fra å være tolv spillere i troppen i januar, så avslutter vi sesongen med 24. Det har med andre ord
vært rekruttert godt gjennom hele sesongen, og vi har lagt grunnlaget for en fin fremtid for Kvik 1.
Dobbel dekning på samtlige plasser med mye kvalitet er ikke alle 4.divisjonslag forunt!
Dessverre ble det ikke noe seriespill i 2020, men vi ser lyst på 2021 med Kvik-øyne. Vi har trent godt
selv med avstandsbestemmelser fra mars og frem til i dag, så grunnlaget ligger definitivt der for
oppkjøring til ny sesong. Vi gleder oss enormt til å spille tellende kamper igjen, nesten 1,5 år etter
forrige serierunde.
Heia Kvik!

Jon Stian Haukli
Hovedtrener Kvik 1

Årsberetning Kvik 2 - Sesongen 2019
Til tross for opprykket fra 6.divisjon, var forventningene høye blant trener- og spillergruppen før
2019-sesongen startet. Trenerteamet med Tokerud, Kirkbakk og Tomren hadde stort sett den
samme spillerstallen som under fjoråret, ispedd to nye burvoktere og en kreativ midtbanespiller.
Sesongen startet med gruppespill i OBOS-cup i mars. Motstandere her var Aasguten, Alvdal og
Gauldal. Disse tre kampene endte med 3 seiere og 20-0 i målforskjell. Sett i ettertid spilte vi kanskje
vår beste fotball under disse kampene.
Det ble tidlig klart at det var store nivåforskjeller i vår avdeling. NTNUI 2, Lånke og Kvik 2 hadde et
høyere nivå enn resten, mens Tydal og Hegra var svært svake. Før sommerferien taper vi mot Lånke,
NTUI 2 og Nidelv, men vinner resten. Poengmessig greit, men det er få kamper vi er fornøyde med
gjennomføringen av. I løpet av sommeren forsvinner Kristian Kirkbakk, Magnus Hoff Johansen,
Matias Keiseraas, Morten Mysen og Peter Stige. Fem spillere som er viktig både på og utenfor
banen. Disse frafallene merkes godt utover høsten, og selv om et par signeringer blir gjort, må vi
låne spillere/trenere fra Kvik 1. En stor takk til disse. Dette gjør at vi plukker solid med poeng, og
taper kun mot NTNUI og Nidelv. I OBOS-cup vinner vi mot Byneset etter ekstraomganger i
kvartfinalen, men taper stort for Lånke i semien.
Oppsummert er hverken spillere eller trenere
mer enn middels fornøyd med sesongen. Vi kom
sjelden opp på det spillemessige nivå vi har inne,
og skader og fraflyttingen av viktige spillere
gjorde sesongen kronglete. Likevel ender vi på
tredjeplass som nyopprykket og kommer til
semifinale i OBOS-cup. Høydepunktet var 3-2
seieren borte mot Selbu. En ekte sliteseier med
en syltynn tropp mot en motstander det alltid er
deilig å slå.
Også i år må en stor takk rettes til ekteparet
Stubbe og Tore Østmo. I 2019 fikk vi låne hytta
til Stubbe i Tydal to ganger. Dette setter hele
gruppa stor pris på, og er viktig for det sosiale samholdet i gruppa. Tore Østmo er med på å skape
stemning under hjemmekamper gjennom sin jobb som speaker, og dette er godt likt av både spillere
og supportere.
Etter at Kirkbakk dro på sommeren, tok Sondre Fossheim over hans rolle som assistenttrener. Dette
fortsatte han også med inn mot 2020-sesongen. Etter beslutningen om å stenge breddefotballen ble
et faktum, har Kvik 2 merket at motivasjonen for fotballtreninger har sunket. De aller fleste har
likevel trent på andre måter, og vi kommer til å slå godt fra oss i 2021.
Tom-André Tomren
Assistenttrener Kvik 2

Flest kamper: Even Johannes Tokerud, 23 kamper
Flest mål: Kasper Koppang, 29 mål
Flest målgivende: Morten Krokstad, 15 målgivende
Vinner av ”Kvik-børsen”: Kasper Koppang
Årets spiller: Tom-André Tomren

Bilde fra sliteseieren borte mot Selbu.
Bak fra venstre: Elias Langlo, Martin Berge, Martin Jakobsen, Kasper Koppang, Morten Schei, Even
Tokerud, Audun Grøtta Giske, Rudi Lassesen, Sondre Fossheim, Nils Ola Aspaas.
Foran fra venstre: Morten Krokstad, Tom-André Tomren, Aksel Bøhn.

Årsberetning yngres avdeling - 2019
Sportslig
Vi hadde i 2019 bred deltakelse på Kvik Cup som er blitt vår sesong kick off, vi hadde seks lag i sving
og flotte foreldre på dugnad. De største deltok også ute på Sverresborg cup før sesongen startet.
Jenter 2012 arrangerte sin første sonekveld på Leangen med stort hell, vi leide dommere fra
ungdomsstallen til Sportsklubben
Freidig. Alle lag deltok på SkandiaCup.
Det var oppstart av nye kull ved
skolestart og vi fikk her to jentelag og
tre guttelag i Ila født 2013. Disse fikk sin
første cupdeltakelse på Nidelv Cup, vi
har en solid foreldregruppe på 2013 og
tre trenere fullførte grasrottrener
delkurs 1 i høst, som er NIF sitt første
steg i trenerutdannelsen.
Samfunnsansvar
Barneavdelingen har egen
klubbambassadør som jobber for å
hjelpe med inkludering av barn og unge
i nærmiljøet og samarbeider tett med mottaksklassene på Ila skole. Hun har også jobbet tett opp
mot frivilligsentralen for å skape et gratis aktivitetstilbud i nærmiljøet. Vi er stolte over at det
samarbeidet har resultert i det vi kaller «Aktivitet og kveldsmat» hver mandag, her får
småbarnsfamilier tilbud om en time gratis trening/aktivitet etterfulgt av kveldsmat. Dette tilbudet er
i sin helhet finansiert av Trondheim kommune. Vi stilte også i år med fane i Pride-paraden.

Støtte i nærmiljøet
Det er satt ned en arbeidsgruppe som jobber for å få til kunstgress på Møllerløkka i Iladalen, da dette
vil øke aktiviteten og rekrutteringen i nærmiljøet betydelig. Vi gleder oss over fremgang.

Det ble arrangert loppemarked på høsten til inntekt for nye bane på Møllerløkka, og Ilas egne har
arrangert en støttekonsert til samme formål.

Sosiale arrangement
Vi arrangerte gratis aktivitetsdag på Kvikhuset i påskeferien med over 40 barn i på lek og middag. Vi
hadde sommerturer med kart og kompass i marka,
samt en høstferiedag i samarbeid med Barnas
Turlag fra Trondheim Turistforening. Vi har
mottatt støtte både fra kommune og Idrettsrådet i
Trondheim til gjennomføring av disse dagene. Vi
jobber aktivt for å skape samhold og inkludering
utover bare fotball.

Linda Marie Skjervold
Nestleder og inkluderingsansvarlig

