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Styret : 
 
Styret har vært som følger : 
 
Leder :                                     Jan Erik Mikkelsen 
Nestleder og sportslig leder :  Eirik Kristoffersen 
Sekretær :                                Tove Berntzen 
Økonomi / kasserer :               Elin Wiig - Hanssen  
Styremedlem  :                        Jonny Jensen 
Styremedlem  :                        Anders Frydenlund 
Styremedlem :                         Kenneth Gundersen 
 
 
 
 
 
2015 ble nok en sesong med høyt aktivitetsnivå og påmeldte lag i de fleste klasser. 
Vi starter årsmeldingen med å takke hver enkelt som bidrar til at Ask Fotball kan opprettholde et godt 
tilbud til bygdens barn og unge. Det legges ned et fantastisk dugnadsarbeid blant mange. Tusen takk!!! 
 
I uke 27 var det klart for den syvende i rekken av Tine-fotballskole. I år hadde vi også værgudene med 
oss slik at det ble en meget positiv opplevelse for både store og små. I løpet av 3 dager etter at 
påmeldingen ble lagt ut var 100 deltagere påmeldt og vi måtte da opplyse om at det var fulltegnet. 
Dette året stilte også mange av klubbens egne ungdommer opp som instruktører og det er blitt en 
viktig del av konseptet. Det vanker mye skryt og lovord til disse flotte ungdommene. Vi skal heller 
ikke glemme våre flotte pensjonister som stiller opp år etter år og en spesiell hilsen går til til komiteen 
som planla alt ned til minste detalj. Fotballskolen er nå blitt en del av klubbens ” ryggmarg ” , og vi 
håper alle i bygden er positive til å bidra i en eller annen form neste år og i årene fremover. 
 
 
Talent Askøy har i 2015 gitt tilbud til de som er født i 2002, og Ask Fotball er representert med noen 
guttespillere. Ask Fotball er med i styringsgruppen i TA og vår representant er Eirik Kristoffersen. 



 
 
Møter / representasjon : 
 

• Det har i 2015 blitt avholdt 8 stk ordinære styremøter. 
 

• Styreseminar Iskanten 8.Januar 
 

• Årsmøte i idrettsrådet Askøy 2015.Her deltok JEM 
 

• En del møter i regi av Talent Askøy.Her har enten EK eller JEM deltatt 
Herav	bla	årsmøte	og	ledermøter	

• Trenerforum i klubbhuset 23.September ( ungdomsfotball) 
	

• Trenerforum i klubbhuset 16.September ( barnefotball) 
 
• Trenersamling i klubbhuset 9.Mars med 25 deltagere 

	

• 29.Januar ble det avholdt møte for å danne nytt Sportslig utvalg i klubben 
 

• Lagledermøter ungdoms og voksenfotball i regi av HFK på Myrane 18.Mars. 3 stk lagledere 
fra Ask Fotball. 

 
• Seminar med tema «dametrener» i Sotra Arena i Oktober. EWH deltok  

	

• Infomøte rundt jentefotball 2016 i regi av HFK i November. Kjartan Davanger deltok her. 
 

• Møte Asketun 26.Oktober angående fremtiden til Asketun. JEM og TB deltok 
 

• Keeperskole på Finamyren med Bergen Keeperskole som arrangør en helg i August. Hele 25 
deltagere fra forskjellige klubber i kretsen. 

 
• Trenersamling 29.August med volleyballmesterskap i ballbingen og bankett om kvelden. 

 
• Sommerfest på Utkilen for klubbens ” nøkkelpersoner ” med ca 20 deltagere  

	

• JEM deltok på politisk møte hos Vestsiden/Askøy 2.September. Alle politiske partier var 
invitert til debatt med alle fotballklubbene. 
	

• Fellesdugnad 12.April med bra oppmøte 
 
 
 
 

Utover dette er det blitt avholdt en rekke møter gjennom hele året. 
På guttesiden har vi fått til et meget bra samarbeid med Erdal og det har blitt avholdt en rekke 
møter i den forbindelse. Ellers har SU hatt mye møter. 
 



 
 
 
Økonomi : 
 
Ask Fotball er basert på dugnad og det er kun styreleder som mottar en godtgjørelse fra klubben. 
Utover det er det et fåtall trenere som mottar godtgjørelse i form av kjøregodtgjørelse. 
Ask Fotball driftes sunt økonomisk og sittende styre i 2015 er klar på at mye av klubbens midler skal 
øremerkes vedlikehold og prosjekter og vil ikke inngå i klubbens driftsbudsjett. 
Før denne sesongen valgte Anjo Eiendom å trekke seg som vår hovedsponsor og vi takker Anjo 
Eiendom for solide bidrag gjennom en årrekke. 
Ved hjelp av gode støttespillere som bidrar med arenareklame samt en fornuftig drift kan vi legge frem 
et regnskap som er forsvarlig. 
 
Se for øvrig regnskap. 
 
Sportslig : 
 
Til sesongen 2015 var klubben påmeldt med 22 lag til seriespill .  
Klubbens A-lag på herresiden debuterte i 2015 i 5.divisjon og gjorde sine saker meget bra. 
Helt frem til siste serierunde var ingenting avgjort med tanke på hvilke 2 lag som kunne feire opprykk 
til 4.divisjon. 
Til slutt havnet våre gutter på en meget sterk 3.plass og vi gratulerer hele gruppen med en fantastisk 
sesong. 
På guttesiden har vi i inneværende sesong hatt samarbeidslag med Erdal i følgende klasser : 
G-14 ( 2 lag ) , G 16-( 1 lag ) og G-19 ( 2 lag ) 
Dette har fungert utmerket og vi ser for oss en videreutvikling av samarbeidet. 
Det ene laget i G -14 vant sin avdeling og tapte for Trott i kampen om kretsmesterskap. 
G-19 gikk til topps i sin avdeling i 3.divisjon i vårsesong og fikk dermed spille i 2.divisjon på høsten. 
Her endte de midt på tabellen. 
Ask Fotball har en stor jentegruppe og stilte med følgende lag i seriespill 2015 for ungdomsklassene : 

- J -14. Vant sin avdeling i 2.divisjon i vårsesong og rykket dermed opp til 1.divisjon. Meget 
sterk prestasjon 

- J-16. 2 lag hvorav 1 i 2.div og 1 i 3.div 
 

 
 Klubben har også i 2015 hatt damelag i 7`er serien og lag i klassen for Herrer veteran. 
 
I barnefotball er klubben representert i alle alderstrinn og det har vært høyt aktivitetsnivå og mange 
flotte fotballminner å ta med seg videre. 
 
Det har vært god deltakelse fra Ask i de lokale cuper som Erdal , Alvøen  og Julecupen pluss 
nyervervelsen Follesecup. Vi hadde også lag med i Sognefjordcup , Vosscup og Ålcup 
G-16 deltok i Norwaycup og Jenter 2000 dro til Barcelona på cup. 
 
På vårt flotte kunstgress har det i løpet av sesongen blitt gjennomført over 150 kamper i tillegg til all 
trening. Med fokus på fair-play og fotballglede har det vært mange fine stunder på ” myren ” i år. 
 
 
Se for øvrig de respektive lags årsberetninger. 
 
Ask Fotball retter en stor takk til klubbens sportslige utvalg ( SU ) som i 2015 virkelig har tatt tak i 
arbeidsoppgaver som er helt sentrale i klubben.  

- Det er vedtatt en ny sportsplan som skal gjenspeile all aktivitet i klubben 
- SU distribuerte skriv til alle 1-klassinger ved Hop Skole  



- SU har laget diverse skriv som omhandler roller rundt trenere, lagledere og foreldrekontakter 
- SU har avholdt trenerforum 

 
SU jobber i tett dialog med det sittende styret og klubben ser på dette arbeidet som svært viktig for å 
møte « morgendagens utfordringer» 
SU har i 2015 bestått av følgende personer : 
Ina Lie , Lilli Ane Fagerdal , Øystein Kjosavik , Kjartan Davanger , Alexander Nynes , Raymond 
Nilsen og Vidar Hollevik. 
 
Dommerstatus : 
Dessverre står Ask Fotball uten kretsdommere og dette er et felt klubben må ta tak i neste periode. 
Elin Wiig- Hanssen har i 2015 vært ansvarlig for klubbdommerne til barnefotball og vi retter en stor 
takk til Elin og klubbens egne dommere innen barnefotball. 
Diverse : 
 
 
Årets 1-klassinger ( født 2009 ) kom også i gang med treningsaktivitet  etter skolestart i August. Vi 
ønsker spillere , trenere og foreldre velkommen i klubben.  
 
 
Årsavslutningen ble avholdt i klubbhuset den 8.November. I år valgte vi kun å invitere lag i 
barnefotballen mens de eldste lagene hadde interne avslutninger. Alle spillere fikk statuetter , det var 
loddsalg med fine premier og klubben bidro med en enkel servering til spillerne. En verdig avslutning 
på en fin sesong.  
 
Klubbhuset vårt er mye i bruk og spesielt gledelig at mange av våre lag benytter huset til julebord og 
sesongavslutninger. 
 
I Oktober 2015 sto den nye flotte Hopshallen klar til bruk og Ask Fotball er så heldig at vi har fått 
tildelt treningstid i hallen. I første omgang er det klubbens lag født i 2004 og eldre som får benytte 
hallen. Et kjempebra tiltak som er blitt meget bra mottatt blant brukerne. 
 
Kjersti Berge Skråmestø har fungert som kioskansvarlig i 2015 og vi takker henne for en kjempejobb. 
8 og 10.Juni hadde vi en profesjonell fotograf på Finamyren som tok bilder av de fleste av våre lag. 
 
 
 
 
 
Følgende personer har vært med i trenerteamet 2015: 
 
Minijenter 2008              : Eirik Kristoffersen og Robert Rosberg 
Minigutter 2008              : Truls Johnsen , Magne Solberg og Kjell Arne Davidsen 
Minijenter 2007              : Erik Lie og Kristian Grimseid 
Minigutter 2007              : Cato Eimstad Skjølås , Frode Gustavsen og Eivind Grindheim 
Minijenter 2006              : Kenneth Hansen , Tommy Bjerke og Torhild Gundersen 
Minigutter 2006              : Raymond Nilsen , Frode Nilsson og Henning Norstrand 
Minijenter 2005              : Frode Bergheim og Stein Ove Iversen 
Minigutter 2005              : Knut B.Andreassen og Rune Horvik 
Minijenter  2004             : Lasse Asbjørnsen og Svein Ove Larsen 
Minigutter  2004             : Anders Frydenlund og Roy Skråmestø 
Minigutter  2003             : Jens Andersen , Rune Ø.Vonheim og Daniel Lerum 
Smågutter  2002             : Kenneth Anthun og Julian Hanssen 
Smågutter 2001              : Jonny Jensen og Eirik Juvik ( samarbeidslag Erdal ) 
Småjenter 2001              : Tom Mikkelsen , Yngve Olsen, Ketil Tjeldstø og Øystein Monsen 



Jenter 2000                     : Elin Wiig-Hanssen og Kjersti Berge Skråmestø 
Jenter 1999 /1998           : Kjartan Davanger og Øystein Kjosavik 
Gutter 1999/2000           : Eirik Soltvedt og Stein Erik Birkhaug ( samarbeidslag Erdal ) 
Herrer junior                   :Vidar Hollevik(vår).Svein Ove Larsen (høst).Trygve Johannessen(hele ses) 
Herrer senior                   :Alexander Nynes(vår) og Vidar Hollevik (høst). Raymond Nilsen(hele ses) 
Veteran herrer                 :Sigbjørn Tveiterås   
Damer 7`                         : Lilli-Ane Fagerdal og Ina Lie 
 
 
 
I tillegg kommer alle foreldrekontaktene som gjør en uvurderlig innsats rundt lagene.  
 
Følgende fordeling blant aktive medlemmer : 

• Fra 7  år t.o.m 12 år  :                 ca 200  stk 
• Fra 13år t.o.m 18 år  :                  ca 75 stk 
• 19 år og eldre     :                         ca 75 stk 
 

Lagene lager egne årsberetninger.   
 
 
Til slutt vil styret i Ask Fotball rette en stor takk til ALLE som sørger for at klubben kan drives som 
en dugnadsklubb hvor frivillighet står i høysetet. 
Husk : www.askfotball.no 
 
Ask Fotball : « Vi skaper øyeblikkene» 

 
 

For Ask Fotball                                                                             Ask , 05.02.2016 
 
 
…………………..                                                                  
Jan Erik Mikkelsen                                                                              
Leder                                                                                                      
                                                                                                             
 
 


