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Dagsorden

1. Godkjenning av stemmeberettigede.

2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.

3. Valg av dirigent og sekretær.

4. Valg av to medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen.

5. Behandle årsmelding fra styret, utvalg og komiteer.

6. Behandle regnskap for klubben og konsernregnskap i revidert stand.

7. Behandle innkomne forslag og saker. Herunder skal årsmøtet kunne behandle enhver sak som er av prinsipiell art eller av 
stor betydning, og som kan innebære betydelige økonomiske forpliktelser for klubben.

8. Fastsette medlemskontingent.

9. Vedta klubbens budsjett.

10. Behandle klubbens organisasjonsplan.

11. Engasjere statsautorisert revisor til å revidere klubbens regnskap og fastsette dennes honorar.

12. Foreta følgende valg:

a. Leder og nestleder.

b. 5 styremedlemmer for 2 år og 1 varamedlem for 1 år. Valgt styre i klubben fungerer som,  
eller oppnevner styrer i klubbens heleide datterselskaper.

c. Øvrige valg i henhold til årsmøte-vedtatt organisasjonsplan, jfr. § 12 pkt. 10.

d. Kontrollkomité bestående av 3 medlemmer med 2 varamedlemmer.

e. Representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet.

f. Valgkomité med leder og 4 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.
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Forslag til forretningsorden

1. Årsmøtet ledes av en dirigent som velges av årsmøtet.

2. Det velges sekretær til å føre protokoll fra årsmøtets forhandlinger.

3. I protokollen innføres forslag, talere, avstemningsresultat og vedtak.

4. Årsmøtedeltagere som ønsker ordet i debatten skal tilkjennegi dette ved å gi tegn til dirigenten med sitt nummerskilt.

5. Årsmøtedeltagerne og styrets medlemmer kan ta ordet to ganger i samme sak.

6. Styrets leder og saksfremlegger kan ta ordet ubegrenset antall ganger.

7. Alle innlegg og replikker skal fremføres fra talerstolen.

8. Dirigenten kan foreslå begrensning av taletid hvis dette anses nødvendig av hensyn til møteavviklingen.

9. Når det fremsettes forslag om strek, skal nye talere gis anledning til å tegne seg før strek settes.

10. Forslag skal leveres skriftlig til dirigenten og være underskrevet med forslagsstillerens navn.

11. Forslaget skal refereres av møteleder.

12. Nye forslag kan ikke fremmes etter at det er vedtatt å sette strek.

13. Til forretningsorden gis ingen ordet mer enn en gang med høyst ett minutts taletid.
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Styrets beretning

Vi startet 2014 med lyse utsikter og revansje i blikket. 
Andreplassen fra 2013 og tapt cupfinale var en motivasjon 
for enda bedre prestasjoner og plassering. Gjennom de første 
vintermånedene skulle et godt treningsgrunnlag føre til at laget 
stod godt rustet når kampen om poengene startet. Parallelt med 
de sportslige forberedelsene jobbet klubben iherdig med å ba-
lansere inntekter og kostnader. Administrativt ble det arbeidet 
som startet i 2012 med å kutte kostnader videreført, og vi  
holder oss til planen mot et nullbudsjett i 2015. 

For 2014 la vi til grunn noen strategiske grunnforutsetninger.  
Disse innebar den sportslige målsetningen «Tilbake til røttene» 
med en stadig lavere kostnad, vi ønsket økt satsing på egen  
rekruttering gjennom prosjektfinansiering (SalMar Akademiet), 
økt fokus på «Trøndelag på kamp», og tjenesteutsetting av 
ikke-strategiske områder.  De tekniske forutsetningene i bud-
sjettet som ble vedtatt var andreplass i Tippeligaen, kvartfinale i 
NM og én kvalikrunde i Europaligaen. 

I løpet av vårsesongen opplevde vi at den ønskede fremgangen i 
resultater og prestasjoner ikke ble som forventet. Den manglen-
de fremgangen ble en økende bekymring. Styremøtet i juni kon-
kluderte med at det var nødvendig å sette i verk tiltak for å få til 
endringer. Fra og med juni ble sportslig leder øverste ansvarlige, 
og hovedtrener rapporterte fra da av til sportslig leder og ikke 
lenger direkte til styret. Styremøtet vi hadde i juli gjorde en ny 
vurdering av hele situasjonen og hvorvidt den ønskede kurs-
endringen hadde funnet sted. Et enstemmig styre konkluderte 
med at det var nødvendig med sterkere endringer, og besluttet 
å løse hovedtreneren fra sin kontrakt. Vi valgte så å engasjere 
Kåre Ingebrigtsen som ny hovedtrener på en kontrakt ut seson-
gen. Kåre tok med seg Erik Hoftun som sin assistent, og valgte 
å beholde det øvrige støtteapparatet.

Prestasjonsmessig så vi etterhvert en betydelig bedring. Vi 
avsluttet sesongen sterkt og kapret i løpet av siste serierunde 
andreplassen. Vi merket også en stor optimisme i omgivelsene, 
og det er denne stemningen vi tar med oss inn i 2015. 

Den gode jobben som gjøres i SalMar Akademiet fikk vi nok et 
bevis på ved at vi vant NM G16 i 2014. I en overbevisende finale 
på bortebane vant vi til slutt 5-0 over Mjøndalen.

Nils Arne Eggen bidro, så langt helsa tillot det, med gode råd 
overfor hovedtrener fra høsten av. Dette vil bli videreført i 2015, 
og vi er svært tilfredse med at Nils Arne vil fungere som trener 
og rådgiver for Kåre og Erik i kommende sesong. På den måten 
sikrer vi oss at Nils Arnes kompetanse blir forvaltet videre.

På slutten av året fikk vi den sørgelige nyheten om at Odd 
Iversen var gått bort. Med Odds bortgang har klubben og norsk 
fotball mistet en av sine største profiler noen sinne. Odd vil bli 
husket av alle i fotball-Norge. Vi skal sørge for at minnet om 
Odd Iversen består for all tid på Lerkendal.

Gjennom 2013 og deler av 2014 var vi involvert i  prosjektet 
«Trådløs stadion», som var initiert av NTF. Prosjektet ville 
medføre store investeringer på stadion, og var ment å bedre 
publikumsopplevelsen og øke de kommersielle mulighetene på 
kampdag. Vi valgte i april å trekke oss ut av prosjektet, men ser 
at dette er en del av den fremtidige kampopplevelsen. Imidlertid 
er investeringene så store at vi i dag ikke kan forsvare en slik in-
vestering. Det er også uklart hvordan den endelige forretnings-
modellen kan se ut slik at vi kan tjene penger dette. Vi er likevel 
sikre på at vi om ikke lenge må utvikle Lerkendal til et fullver-
dig  trådløst stadion.

I august åpnet Scandic Lerkendal. Med det var nesten to års 
byggeperiode over. For publikum ble kampdag lettere å forhol-
de seg til logistikkmessig, og vi fikk et bedre stadionområde. 
Lerkendalsområdet er utviklet de siste årene med studentbo-
liger og nå hotell. Fortsatt sitter klubben på store tomteverdier 
som vi vil forvalte til det beste for klubben på lang sikt.

Vår hovedsamarbeidspartner gjennom flere år, REMA 1000, 
varslet i løpet av sommeren at de ville trekke seg som hoved-
samarbeidspartner. Samarbeidet vi har hatt med REMA 1000 
har vært viktig og verdifullt for klubben. I en tid hvor mange 
stiller spørsmål ved fotballproduktet er vi svært fornøyd med 
at SpareBank 1 SMN fra og med 2015 er ny hovedsamarbeids-
partner for Rosenborg. SpareBank 1 SMN er viktig for hele 
Trøndelag og landsdelen, og sammen kan vi sørge for at to  
sterke merkevarer blir enda sterkere i årene fremover.

Bekreftelsen på at Rosenborg som samarbeidspartner er  
ettertraktet fikk vi ved slutten av året, da det ble klart at COOP/
Trondos også blir en av våre store samarbeidspartnere i flere 
sesonger fremover. Vi ser frem til å spille med COOP bak på 
drakten, og få muligheten til å utvikle et kommersielt  
merkevaresamarbeid fremover. 

Fremover
Vi har tro på 2015. A-troppen gjør gode forberedelser inn mot 
sesongen – vi har god dialog med bl.a. Olympiatoppen, og vi 
har fått på plass viktige kommersielle samarbeidspartnere. 
Utviklingen i SalMar Akademiet er solid og betryggende. 
Klubbøkonomien er fortsatt en utfordring, men vi mener at vi 
med den kontrollerte satsingen vi nå gjør på sportslig avdeling, 
og den øvrige utviklingen vi har, vil gi oss økte muskler i tiden 
fremover. Arbeidet med å ha økonomisk kontroll vil ha høy 
prioritet, og vi ønsker å vise oss som en klubb som er ledende, 
ikke bare på det sportslige, men også i det å ha en sunn øko-
nomi og dyktige og tilfredse medarbeidere. Vi forholder oss 
til den strategien vi har valgt, og tror den allerede i 2015 vil gi 
klubben gode stunder. Interessen for klubben er svært høy, og vi 
oppfatter at vi har med oss mange støttespillere på nær og fjern 
avstand fra klubben. Dette trenger vi. Vi skal fortsette med å  
være en åpen og folkelig klubb der vi skal gjøre vårt for å være 
inkluderende.
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Publikumstall og inntekter
Etter oppgangen i 2013 opplevde vi i 2014 en publikums-
nedgang på hjemmebane i Tippeligaen. Snittet på 13.922 er 
882 under snittet i 2013, og tilsvarer en nedgang på ca. 6%. 
Sesongkortsalget hadde en økning på 350 kort, og vi klarte 
salgsmålet på 7.500 sesongkort. 

Sesongen startet bra med over 16.000 tilskuere i seriepremieren 
mot Viking. Derfra opplevde vi at de antatt største kampene 
trakk færre tilskuere enn forventet, samt at høstsesongen ga 
mindre besøkstall enn forventet. Besøkstallet på Lerkendal er et 
resultat av de sportslige prestasjonene, som også viser seg denne 
gangen. Avslutningen på sesongen hadde et godt besøkstall på 
over 17.500 tilskuere i sølvkampen mot Strømsgodset. 

Billettinntektene i 2014 endte på 25,4 mill. kr, hvorav 24,5 mill. 
kr var inntekt fra Tippeligaen. Resterende var inntekt fra NM og 
kvalifikasjon til E-cup. Dette tilsvarer en nedgang i billettinn-
tektene i Tippeligaen på ca. 3,6 mill. kr fra 2013.

Vi har likevel et snitt på 524 flere tilskuere enn i 2012, og er 
fortsatt den klubben med desidert flest tilskuere i Tippeligaen. 
Når man i tillegg tar en sterk høstsesong og avslutning med i 
betraktningen, samt en tydelig optimisme hos både klubb og 
supportere, så ser RBK-sesongen 2015 lovende ut besøksmessig.

Vi vil rette en stor takk til alle som møtte opp på Lerkendal for 
å støtte laget. Dere er uvurderlig for klubben. Kåringen som 
«Årets beste klubb» gjennom supporterplattformen «Den 12. 
mann» er nok et prov; vi har landets beste supportere!

Trøndelag på kamp og Arrangement
«Trøndelag på kamp» er et prosjekt vi har igangsatt for å 
inkludere hele Trøndelag gjennom aktiviteter og arrange-
ment på Lerkendal, slik at mange flere får et tettere forhold til 
Rosenborg. Høsten 2011 besøkte RBK flomrammede Holtålen 
kommune som hadde mistet sin nyåpnede kunstgressbane i 
flommen. Vi inviterte Holtålen på kamp og trodde kanskje 50-
60 personer ville komme. Da kampdagen kom, hadde vi gitt ut 
over 600 billetter, og nesten hele Holtålen var på kamp. 

Dette inspirerte oss til å starte opp prosjektet «Trøndelag på 
kamp» til 2013-sesongen. De to siste årene har vi gjennomført 
det i 12 av sesongens 15 tippeligakamper. Aktiviteter ute i kom-
munene og på Lerkendal på kampdag engasjerer hele kommu-
nen. Småtroll til innmarsj, ballhentere, «møt én spiller etter 
kamp», i tillegg til aktiviteter og stands på «Nils Arne Eggens 
plass» drar i snitt 2000 ekstra tilskuere pr. kamp. Dette er et pro-
sjekt som vil bli videreutviklet og videreført i 2015. Kommuner 
som ikke er trukket ut til å delta ringer oss og spør om når det 
er deres tur. Et positivt tiltak, og en merkevare som har begynt 
å sette seg. 

I tillegg til «Trøndelag på kamp» er det i 2014 arrangert ulike 
arrangementer på kampdag som trekker folk til stadion. 
Temakamper som «Damekampen», «Energidagen» i samarbeid 
med TrønderEnergi, familiedag, åpning av Nils Arne Eggens 
plass, artister som har opptrådd på indre bane, prisutdelinger 
og ikke minst Kjernen med flotte tifoer. 

Åpningen av Scandic Lerkendal har gjort Lerkendal til en 
enda bedre arena å arrangere fotballkamper på. Vi har, i til-
legg til 15 tippeligakamper, arrangert én NM-kamp og tre 
kvalifiseringskamper til Europaligaen. Rosenborg har en god 
arrangementsstab som arrangerer fotballkamper etter god 
RBK-standard.

RBK Fotballskole
RBK Fotballskole har i 2014 blitt arrangert på syv ulike steder 
rundt om i Trøndelag. Vi har hatt to skoler på Lerkendal, samt 
at vi har arrangert på Ranheim, Kyrksæterøra, Vanvikan, Røros 
og Oppdal. Til sammen har 1.300 barn deltatt på våre fotball-
skoler i 2014, som har fokus på gode verdier og samhold, 
i tillegg til fotballen. Dette er en viktig del av Rosenborgs 
samfunns engasjement. Deltakerne vi har er som oftest å se igjen 
hvert år, og avisa Sørvesten ga årets fotballskole terningkast 
seks.  

RBK Fotballskole har i noen år gått i minus, men i 2014 er vi 
tilbake på pluss-siden. Våre partnere SpareBank 1 SMN og 
TrønderEnergi har vært viktige samarbeidspartnere til våre 
fotballskoler.

RBK Fotball etter skoletid
RBK Fotball etter skoletid (FES) er et nytt tiltak for å få flere 
barn i aktivitet. Dette er et tilbud for de som primært ikke er på 
SFO på skolen, eller er for gamle. Barna blir hentet på skolen 
i taxi og kjørt til Lerkendal. Der blir de møtt av engasjerte og 
dyktige instruktører som har ansvaret frem til barna blir hentet 
av foreldrene på ettermiddagen. Vi har startet FES på Lerkendal 
og på Heimdal. I 2015 vil vi også åpne på Byåsen og Melhus.

RBK Fotball etter skoletid starter kl. 13:30 hver dag. Deltakerne 
starter oppholdet med en liten matbit og leksehjelp før det er 
fotballtrening i ca. 90 minutter. Målet med FES er å få aktivi-
sert barna i en periode av dagen der det er et mangel på tilbud. 
Treningsøktene er lekbetonte med fokus på teknikk. Øktene 
er ikke fysisk krevende, slik at de har krefter også til å delta 
på andre aktiviteter som de bruker på kveldstid. FES er også 
et holdningsskapende tilbud, der RBKs verdier og holdninger 
gjennomsyrer hele opplegget. 

Dette er et prosjekt som er viktig i klubbens samfunnsengasje-
ment, samt at det gir klubben en økonomisk gevinst. 

Økonomi
Konsernet Rosenborg Ballklubs resultat før skatt i 2014 ble 
-15,8 mill. kr mot budsjettert -6,0 mill. kr. Den underliggende 
økonomiske trend er fortsatt positiv. Konsernets driftskostnader 
er ytterligere redusert fra året før, ca. 7 mill. kr. Kostnadsnivået 
er nå ca. 84 mill. kr lavere enn i 2009. Samtidig falt klubbens 
billettinntekter i 2014 med ca. 3,5 mill. kr i forhold til året før, 
noe som medfører behov for ytterligere kostnadstilpasninger i 
2015.

Konsernets årsresultat er i 2014 netto belastet med 7,0 mill. kr 
som følge av hendelser knyttet til trenerskifte, korreksjon av 
tomtesalgsgevinst fra 2012 (klausul om forurensede masser i 
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tomtegrunn), regnskapsmessig nedskrivning av eierandel i RBK 
Investor AS, og gevinst ved salg av aksjer i ZXY Sport Tracking 
AS.

Konsernregnskapet viser et årsresultat på -16,6 mill. kr, hvorav 
majoritetens resultatandel er -17,7 mill. kr. 

Årets underskudd i Rosenborg Ballklub, -20,3 mill. kr, foreslås 
ført mot fri egenkapital, som etter årets resultat er 121,3 mill. kr. 
Konsernets egenkapital pr 31.12.14 utgjør 217,2 mill. kr, hvorav 
majoritetens andel utgjør 161,8 mill. kr.

Klubbens økonomi er slik at forutsetningene om fortsatt drift 
er til stede. Styret mener at årsregnskapet gir en rettvisende 
oversikt over utviklingen og resultatet av virksomheten og dens 
stilling. Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø.

Abrahallen AS
Etter gjenreisingen av Abrahallen i november 2013 hadde 
Abrahallen AS i fjor sitt første hele driftsår med ny og solid hall. 
Finansieringskostnadene er tunge i oppstartsfasen, og fører til et 
årsresultat på -0,5 mill. kr. Selskapet fikk full kompensasjon for 
merverdiavgift på byggekostnadene, noe som letter den finansi-
elle situasjon i 2015. Abrahallen AS eies av Rosenborg Ballklub 
med 66,7% og Malvik Idrettslag med 33,3%.

Lerkendal Stadion AS.
Stadionselskapet omsatte i 2014 for 26,2 mill. kr, og hadde et 
overskudd på 2,9 mill. kr etter skatt. Hele stadion er utleid til 
kontorformål, treningsstudio, restaurant og butikker, samt VIP-
arealer på kampdag/kurs og konferanseformål. Teres Medical 
Group/Rosenborgklinikken Fysioterapi flyttet inn i nye lokaler 
i april 2014, og Impulse treningssenter har utvidet sin kapasi-
tet med nyåpning i andre etasje fra nyttår 2014/15. Lerkendal 
Stadion AS har nå etablert langsiktige leiekontrakter som sikrer 
selskapets økonomi fremover.

Etter at Lerkendal stadion fikk setningsskader som følge av 
byggearbeidene på nabotomta fra 2012 til 2014, startet senhøs-
ten 2014 rehabiliteringsarbeidene for å sette stadion tilbake i 
tilfredsstillende stand. Klubbens samarbeidspartner på entre-
prenørsiden påtok seg det økonomiske ansvaret for opprettings-
arbeidene, som ferdigstilles før seriestart 2015.

Rosenborg Arena AS
Selskapets drift ble avviklet 31.7.2014 ved åpningen av hotellet 
Scandic Lerkendal. Driften av kurs/konferanse ble fra samme 
dato overtatt av Scandic. Selskapet er solgt med regnskapsmes-
sig virkning 31.12.2014. Resultatandel for 2014 er innarbeidet 
i konsernregnskapet med -1,5 mill. kr. Ved avviklingen av sel-
skapet ble søsterselskap og morklubb påført tap ved at selskapet 
ikke greide å gjøre opp sine forpliktelser ved avviklingstids-
punktet. Tapene er eliminert i konsernregnskapet.

Rosenborg Sport AS
Selskapet har ansvaret for å administrere klubben samt selge 
markedsrettighetene på vegne av styret. Selskapets resultat for 
2014 ble -0,3 mill. kr etter skatt.

Organisasjon
2014 har vært ett år preget med høye sportslige og økonomiske 
målsettinger. Vi har fortsatt arbeidet med å justere kostnader 
iht. inntekter. Ambisjoner om å stå for de beste kamparrange
mentene, og en virksomhetsdrift under kontroll, har selvsagt 
stilt høye krav til medarbeidere og ledere. Vi har hatt en hyppig 
dialog med Arbeidsmiljøutvalget og drøftet saker av betydning. 
Åpningen av hotellet medførte at Scandic overtok noen av våre 
ansatte. Kulturutviklingen er en prioritert lederoppgave, og vi 
har jobbet mye med å ha en organisasjon som har vært fokusert 
og hatt felles oppfatning av målsettinger. Størrelsen på organi-
sasjonen i forhold til de mål og oppgaver vi har hatt i 2014 har 
vært på et forsvarlig nivå. Vi har i 2014 hatt en gradvis tilpasset 
organisasjon, som har vært i stand til å opptre fleksibelt, kom-
petent og handlingsrettet. 

Salg & partner-avdelingen.
RBK skaper stadig betydelige synlighetsverdier for sine part-
nere, og er fortsatt best i klassen på dette. RBK har i dag det 
beste nettverket i norsk idrett. Nettverket bestod i 2014 av 109 
partnere, noe som for øvrig er ny rekord. Samarbeidspartnerne 
våre bidrar med over 70 millioner kroner inn i klubbkassa med 
stort og smått. I løpet av høsten 2014 har vi fremforhandlet 
flere nye store partnere som SpareBank 1 SMN, som overtar for 
Rema 1000, etter at de har vært en fantastisk partner i over 15 
år. Videre vil Scandic og Trondos v/Coop være nye partnere på 
nivå 2 fra 1. januar 2015.

RBK har sammen med sine partnere gjennomført mange aktivi-
teter også i 2014, med frokostmøtene (ti stk. i antallet), part-
nercup i fotball (ny deltagerrekord), og ikke minst bussturen til 
bortekampen mot Lillestrøm med gjennomføring av «det store 
korslaget» som høydepunkter. 

Resultatutviklingen i våre avtaler i bedriftsmarkedet er stabil 
og veldig høy sammenlignet med våre konkurrenter. VIP-
konseptene har i 2014 hatt en oppadgående kurve, med noen 
endringer håper vi på en videre økning også i 2015.

Utvikling av allerede innarbeidede konsepter i partnerstruk-
turen fortsetter, i samarbeid med Partnerrådet, og blir godt 
mottatt. Undersøkelser i partnerstrukturen viser at tilfredsheten 
med de ulike aktivitetene og konseptene aldri har vært større 
enn i 2014.

Vi har fått en ny nabo i Scandic Lerkendal, og fikk testet ut ulike 
konsepter høsten 2014 som vi viderefører i 2015, herunder bru-
ken av mesaninene.

For å imøtekomme stadig nye krav og forventinger fra våre 
partnere til presisjon og nøyaktighet på alle våre aktiviteter og 
leveranser fikk en av avdelingens medarbeidere oppgaven som 
leveranseansvarlig.

Vår nye aktivitet «Markedsdagen» ble en stor suksess. Dette er 
en dag for våre største partnere der de kan gjennomføre fotos-
hoot, spille inn reklamefilmer og være sammen med spiller-
gruppen over to dager. Dette vil bli gjentatt i 2015.
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Vi merker en sterk økende interesse for laget etter en flott høst-
sesong, og vi gleder oss veldig til 2015-sesongen sammen med 
våre mange fantastiske samarbeidspartnere, og ikke minst vår 
nye hovedsamarbeidspartner SpareBank 1 SMN.

Kommunikasjon og omdømme
I 2014 hadde vi noen episoder som stilte krav til en enhetlig 
kommunikasjon fra de som var involverte. Med den store inter-
essen (heldigvis) som er rundt det meste klubbens aktører fore-
tar seg, er dette er en krevende oppgave. De som er involvert 
har ofte ulike motiver, og da kan fremstillingene av hendelser bli 
til dels ulike. Ved kritiske hendelser har vi hatt som kjøreregel å 
skaffe oss tid til å tenke både en og to ganger før vi uttaler noe. 
Dette er noe vi vil fortsette å jobbe etter, selv om vi blir presset 
av media til å komme med umiddelbare kommentarer.
 
Målinger foretatt av analyseselskapet Sponsor Insight viste at 
Rosenborg var den klubben i Norge med desidert mest omtale 
i aviser og på nett. Over 20.000 oppslag til sammen er et høyt 
tall. Nummer én posisjonen er en posisjon vi har hatt i flere år, 
og som vi bør ha også i årene fremover. Gjennom året viste det 
seg også at vi fortsatt er den klubben som samler flest tv-seere. 
Blant befolkningen er Rosenborg den klubben som de fleste i 
befolkningen på landsbasis oppgir som sin favorittklubb.

Interessen blant publikum og den vanlige borger for Rosenborg 
er svært høy. Dette prøver vi å forvalte på beste måte og stiller 
krav til alle i klubben om å være gode rollemodeller. Dette 
gjelder i første rekke spillere og trenere. Vi opplever at vi i 2014 
har hatt en meget positiv spillergruppe som spiller på lag med 
publikum.
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Organisasjon

STYRET
Ivar Koteng
leder

Leif Inge Nordhammer
nestleder

Morten Loktu
medlem

Bente K. Malmo
medlem

Bård Benum
medlem

Kirsti Brækkan
medlem

Vegard Heggem
medlem

Ola By Rise
varamedlem

KONTROLLKOMITÉ
Ragnar Haugan
leder

Katharina Erlandsen
medlem

Merethe Storødegård
medlem

Steinar Leirvik
varamedlem

Bernt Ollestad
varamedlem

VALGKOMITÉ
Siri Marte Hollekim Strand
leder

Oddgeir Engdal
medlem

Torleif Rolfsen
medlem

Marianne Kartum
medlem

Bent Skammelsrud
medlem

Kent Ranum
varamedlem

LEDELSE
Tove Moe Dyrhaug
daglig leder/arrangementssjef

Trond Alstad
leder organisasjon, samfunnsansvar, 
kommunikasjon og strategi

Roar Munkvold
leder økonomi og eiendom

Harald Lundemo
leder salg og partner

SPORTSLIG
Erik Hoftun
sportslig leder og ass.trener fra 22. juli

Per Joar Hansen
hovedtrener til 21. juli

Kåre Ingebrigtsen
hovedtrener fra 22. juli

Bård Wiggen
assisterende trener til ultimo juli

Jørn Jamtfall
keepertrener og logistikkansvarlig

Geir Håvard Hjelde
fysisk trener

Haakon Schwabe
medisinsk koordinator (80% stilling)

Christian Thorbjørnsen
fysioterapeut (80% stilling

Gunnar Stene
materialforvalter

Henning Svendsen
kostholdsekspert (10% stilling)

Harald Pedersen
spillerkoordinator

Stig Torbjørnsen
talentspeider

Martin Heggvoll
analyse

SALMAR AKADEMIET
Tore Grønning
utviklingsleder

Andrea Loberto
faglig leder

Trond Henriksen
toppspillerutvikler

Roger Naustan
hovedtrener U19 (50% stilling)

Finn Morten Moe
spillerutvikler U19 (40% stilling)

Torbjørn Lie
hovedtrener U16 (60% stilling)

Hugo Pereira
spillerutvikler U16

Hans Petter Larsen
assisterende trener U16 (30% stilling)

Per Johnny Garli
keepertrener/fysio

Arne Cato Gellein
keepertrener (30% stilling)

Leif Husvik
materialforvalter

RBK-KLINIKKEN
Torbjørn Grøntvedt
lege

Ketil Holen
lege

Jon Olav Drogset
lege 
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A-laget

1. Innledning
Etter en «nesten»-sesong i 2013 (sølv i serie med knappest 
mulige margin opp til gullet og tapt cupfinale) gikk vi inn i den 
nye sesongen med klare tanker om hvilke områder vi skulle 
utvikle for å ta tilbake tronen i Norge og samtidig kvalifisere oss 
for Europa. Å utvikle vårt offensive spill (tydeligere relasjoner 
mellom spillerne og bedre samhandlingsmønster) sto øverst på 
lista og i praksis betød dette mer spill på trening og tydeligere 
coaching på prinsipper.

Utover våren/sommeren følte klubben at utviklingen ikke gikk 
i den retningen klubben ønsket, og i juli ble det bestemt at tre-
nerduoen Hansen/Wiggen måtte gå. For liten risiko i angreps-
spillet, mangel på offensiv samhandling og uenighet om trening 
var årsaken til dette bruddet.

Inn kom Kåre Ingebrigtsen som trener. Etter en svak start (tre 
tap på de fire første seriekampene) ble det bedre og bedre ut-
over høsten, både spillemesssig og resultatmessig, og vi avsluttet 
med ni seire på de ti siste seriekampene.

2. Treningskamper og treningsleire
Første del av oppkjøringen ble gjennomført hjemme i 
Trondheim med trening i Abrahallen. I slutten av januar dro vi 
til La Manga og deltok i Copa del Sol, der vi spilte tre kamper 
mot internasjonale lag. Kvaliteten på turneringen var ikke på 
samme nivå som tidligere år, og det er heller ikke optimalt at vi 
spiller tre kamper på sju dager etter kun tre uker med trening. 
Deretter fulgte fem uker hjemme før vi avsluttet vinteren med 
en treningsleir i Marbella i Spania.

Copa del Sol
27.01 FC Astra – Rosenborg 1-0
30.01 Rosenborg – AIK 5-2
02.02 FC Constuleni – Rosenborg 0-3

Marbella
16.03 Kalmar - Rosenborg 1-1
  
Øvrige treningskamper
23.01 Rosenborg – Kristiansund 2-2 
13.02 Rosenborg – Djurgården  2-1
22.02 Rosenborg – Sundsvall 0-0
27.02 Rosenborg – Odd 1-3
06.03 Rosenborg – Levanger 5-2
22.03 Rosenborg – Stabæk 2-3

3. Tippeligaen
Tre seire og tre uavgjort på de første seks kampene var en bra 
start i Tippeligaen poengmessig. Stort sett solid også presta-
sjonsmessig, men uten at det gnistret av oss. Unntaket var 
hjemmekampen mot Brann (5-2). Deretter fulgte to hjemmetap 
(Molde og Stabæk), og spesielt tapet mot Molde var tungt, i og 

med at vi var såpass underlegen spillemessig. 

Frem mot sommeren løsnet det foran mål og i de tre kampene 
på rad mot LSK, Start og Haugesund scoret vi hele 12 mål.

Sogndal hjemme ble den siste kampen til Hansen/Wiggen, og 
Ingebrigtsen var på plass på benken første gang mot Molde 
borte (tap 1-3). Til tross for tap mot Molde gjorde vi en god 
kamp og spesielt første omgang var meget oppløftende. Etter 
en litt trå start begynte spillet å sette seg etter hvert. Vi gikk 
på noen smeller borte i Ingebrigtsens første kamper (Molde, 
Stabæk og Brann), men etter hvert var vi meget gode både 
hjemme og borte, og avsluttet med ni seire på de siste ti kam-
pene. Sølvmedaljen ble sikret i siste serierunde hjemme mot 
Strømsgodset (seier 4-1). 

4. NM 
I tredje runde ble vi satt opp mot vår samarbeidsklubb 
Ranheim. David mot Goliat. Dessverre gikk David seirende ut 
av duellen og cupeventyret var over før det hadde startet.

5. E-cup
Allerede i begynnelsen av juli var det klart for kvalifisering til 
Europa League. Skulle vi nå målet om spill i gruppespillet måtte 
vi nok en gang komme oss gjennom fire kvalifiseringsrunder.

Jelgava fra Latvia i første runde gikk veldig greit etter 4-0 hjem-
me og 2-0 i returen i Latvia uka etterpå. I andre runde ga vi oss 
selv et dårlig utgangspunkt ved å tape 1-2 hjemme i første kamp 
mot Sligo Rovers fra Irland. I Kåre Ingebrigtsens aller første 
kamp som ny trener snudde vi det imidlertid til 3-1 seier i bor-
tekampen, og vi gikk dermed videre til tredje runde. 

I tredje runde møtte vi Karabükspor fra Tyrkia. Vi gjorde en 
meget sterk bortekamp defensivt og holdt tyrkerne til 0-0 i før-
ste kamp. Returen ble en nedtur. Etter at RBK tok ledelsen 1-0 
etter åtte minutter utliknet tyrkene ti minutter før pause og gikk 
videre på bortemålsregelen

1. kvalifiseringsrunde til Europa League
03.07 RBK – Jelgava (Latvia) 4-0
10.07 Jelgava (Latvia) – RBK 0-2

2. kvalifiseringsrunde til Europa League
17.07 RBK – Sligo Rovers (Irland) 1-2
24.07 Sligo Rovers (Irland) – RBK 1-3

3. kvalifiseringsrunde til Europa League
31.07 Karabükspor (Tyrkia) – RBK 0-0
07.08 RBK – Karabükspor (Tyrkia) 1-1
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6. Trening og treningsforhold
Vi hadde to lengre trenings- og kampopphold i Spania i januar 
og mars der vi trente på gress. I periodene hjemme i Trondheim 
trente vi i den nye Abrahallen, som sto ferdig høsten 2013. Fra 
april trente vi på gress, vekselsvis på Skoglunden og det lille 
gressfeltet (60x40m). Gresskvaliteten var meget god gjennom 
hele året. Fra mai til september er kvaliteten på våre gressfelt på 
topp internasjonalt nivå. Stor takk til Anders Øien og co. som 
gjør en utrolig god jobb med våre gressbaner. 

I løpet av sommeren sto vårt nye fitnessrom også ferdig. Dette 
fitnessrommet ligger vegg-i-vegg med vår garderobe, og bidrar 
til økt kvalitet og høyere standard på vår fysiske trening. A-laget 
og SalMar Akademiet har tilgang til det nye fitnessrommet. 

7. Spillerstall
Før sesongen 2014 hentet vi Riku Riski (Hønefoss) og Morten 
Gamst Pedersen (Karabükspor). I sommervinduet hentet vi 
Hólmar Örn Eyjólfsson (VfL Bochum) og Tomáš Malec (lån 
Trenčín). I tillegg flyttet vi Bent Sørmo og John Hou Sæter fra 
SalMar Akademiet opp i A-stallen.

Etter sesongen 2013 forsvant Jaime Alas (Ballenas Galeana). 
Før sesongen lånte vi ut Fredrik Midtsjø (Sandnes Ulf) og 
Brede Moe (Bodø/Glimt), for at de skulle få mer spilletid enn 
det vi kunne tilby dem. I løpet av sesongen solgte vi Nicki Bille 
Nielsen (Evian), John Chibuike (Gaziantepspor) og Christian 
Gamboa (WBA). I tillegg lånte vi ut Daniel Berntsen (Bodø/
Glimt) for resten av sesongen. 

Vi gikk inn i 2014-sesongen med stort sett de samme spillerne 
som vi hadde sesongen før. Dette var første oppkjøring på man-
ge år der vi beholdt laget fra en sesong til den neste. Kontinuitet 
er viktig med tanke på å utvikle en god kultur, vår spillestil/
struktur og lagbygging, så dette følte vi var et viktig steg med 
tanke på suksess i 2014.

Målet er å ha en stall som til enhver tid består av to keepere, 16 
førstelagsspillere, fire innhoppere og tre hospitanter.

Denne stallsammensettingen er viktig av flere grunner: for 
økonomien, for ”klima” i spillergruppa og for å gi flere egenut-
viklede spillere muligheten. 

I løpet av sesongen skrev vi lengre kontrakter med en rek-
ke nøkkelspillere; Tore Reginiussen, Ole Selnæs, Pål André 
Helland og Mike Jensen. Dette er et godt signal til omverdenen 
og en bekreftelse på at vi er en attraktiv klubb.

I 2014-sesongen har følgende spillere vært i A-stallen:

1. Daniel Örlund keeper
2. Christian Gamboa (til WBA i juli) forsvar
3. Mikael Dorsin forsvar
4. Tore Reginiussen forsvar
5. Per Verner Rønning forsvar
7. Mike Jensen midtbane
8. Morten Gamst Pedersen 
 (fra Karabükspor i jan.) midtbane
9. Riku Riski (fra Hønefoss i jan.) angrep
10. John Chibuike (til Gaziantepspor i juli) angrep
10. Tomáš Malec (fra Trenčín i august) angrep
11. Tobias Mikkelsen  angrep

12. Alexander Lund Hansen keeper
14. Nicki Bille Nilsen (til Evian i juli) angrep
15. Alexander Søderlund angrep
16. Jørgen Skjelvik forsvar
18. Daniel Berntsen (utlån Bodø/Glimt i aug.) midtbane
19. Brede Moe (utlån Bodø/Glimt) forsvar
20. Ole Selnæs midtbane
21. Fredrik Midtsjø (utlån Sandnes Ulf) midtbane
22. Jonas Svensson midtbane
23. Pål André Helland angrep
24. Stefan Strandberg  forsvar
25. Hólmar Örn Eyjólfsson (fra Bochum i aug.) forsvar
31. Bent Sørmo (fra SalMar i juli) midtbane
32. John Hou Sæter (fra SalMar i juli) midtbane
37. Alexander Sørloth angrep
42. Mix midtbane

8. Representasjon
Følgende RBK-spillere har A-landskamper i 2014:

Norge
Tore Reginiussen, Morten Gamst Pedersen, Jørgen Skjelvik, 
Stefan Strandberg og Alexander Søderlund.

Finland
Riku Riski

Island
Hólmar Örn Eyjólfsson

Costa Rica
Christian Gamboa

USA
Mix

Christian Gamboa spilte kvartfinale i VM i Brasil. (Foto: Digitalsport)
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9. Sportslig apparat
Per Joar Hansen gikk inn i sitt andre år som hovedtrener. Med 
seg i trenerapparatet hadde han Bård Wiggen (assistent), Geir 
Håvard Hjelde (fysisk trener) og Jørn Jamtfall (keepertrener).
I tillegg besto det sportslige apparatet av medisinsk koordinator 
Håkon Schwabe, fysioterapeut Christian Thorbjørnsen (kom fra 
Hønefoss før sesongen), legene Torbjørn Grøntvedt, Ketil Holen 
og Jon Olav Drogset, kostholdsekspert Henning Svendsen, spil-
lerkoordinator Harald Pedersen, scout Stig Torbjørnsen, mental 
trener Jan Fjeldsæter og materialforvalter Gunnar Stene.

Etter kampen mot Sogndal 20. juli måtte Per Joar Hansen gå 
av som trener. Inn som ny hovedtrener kom Kåre Ingebrigtsen 
(Viking). Erik Hoftun gikk inn som assistenttrener i tillegg til 
å være sportslig leder. Begge to var midlertidig engasjert i disse 
rollene, og styret satte umiddelbart i gang en prosess med tanke 
på hvem som skulle lede laget på lang sikt. I november ble Kåre 
Ingebrigtsen ansatt som vår nye hovedtrener de neste tre årene. 
Kåre er veldig tydelig på å spille «Rosenborg»-fotball: 4-3-3, 
veldig fokus på samhandling og relasjoner mellom spillerne, og 
mest mulig spill i lengderetning. 
Fra sommeren av fikk vi også veldig god hjelp fra SalMar 
Akademiet gjennom Andrea Loberto (analyse A-laget) og 
Trond Henriksen (oppfølging unge spillere i A-stall).

10. Medisinsk apparat
Det medisinske støtteapparatet for Rosenborg Ballklub besto av 
legene Torbjørn Grøntvedt, Ketil Holen og Jon Olav Drogset, 
samt fysioterapeutene Christian Thorbjørnsen og Haakon 
Schwabe. Per Johnny Garli var fysioterapeut for lagene i RBKs 
utviklingsavdeling.   

Oppfølging av skadede spillere, fotballspesifikk alternativ tre-
ning samt monitorering av treningsbelastning, gjøres i sam-
arbeid med fysisk trener Geir Håvard Hjelde. Ved behov for 
ytterligere utredning eller supplerende undersøkelser har RBK 
i tillegg et nettverk med eksterne samarbeidspartnere. Det 
rettes i denne anledning spesiell takk til overlege Raymond 
Brønn (Curato Røntgen), manuell terapeut Tor Inge Andersen  
(Trondheim Fysikalske Institutt) og kiropraktor Bernt Schjetne 
(Curatorklinikken).

De viktigste oppgavene for det medisinske støtteapparatet er å 
forebygge, raskt diagnostisere, samt behandle sykdom og skade.

Spillerne gjennomgår regelmessig fysiske og funksjonelle tester. 
Ut fra testene utarbeides individuelle treningsprogram. Hver 
spiller har egne skadeforebyggende program som gjennomfø-
res hver dag i forkant av fotballtrening. I tillegg trenes generelle 
skadeforebyggende øvelser samt styrke to ganger per uke.    
Utvidet blodprøvestatus utføres rutinemessig fire ganger per år, 
og i tillegg ved behov. 

Undersøkelse og behandling foregår primært i egne lokaler i 
A-lagets spillergarderobe.

Lagene i Tippeligaen registrerer skader som oppstår i løpet av 
sesongen. Dette rapporteres inn til medisinsk utvalg i NFF og 

danner grunnlag for årlig skadestatistikk. I 2014 var forekom-
sten av skader på trening 4,3 per 1000 spilte timer, og på kamp 
13,5 per 1000 spilte timer. Registrerte skader i RBK er under 
snittet for Tippeligaen generelt.    

11.  Vår vei mot ambisjonen
De fem fundamentene i RBK-filosofien
I RBK er vi opptatt av å ta vare på det beste fra fortiden, blant 
annet de fem fundamentene i RBK-filosofien:  

1. Vår framgang er basert på læring og videreutvikling av 
ferdigheter, med utgangspunkt i «godfoten».

2. Resultatmål er et produkt av stadig prestasjonsforbedring.
3. Vi er offensive, kreative og løsningsorienterte.
4. Vi har humør og engasjement.
5. Vi er åpne og folkelige.

Sammen med nytenking/utvikling skal disse fundamentene 
danne grunnlaget for suksess i fremtiden.

Sportslig fundament
«Alltid Europa» er vår overordnede ambisjon. Dette betyr veldig 
mye for klubben både sportslig og økonomisk. Å spille kam-
per mot de beste i Europa betyr mye for utvikling av laget og 
enkeltspillere, og for at vi skal være attraktiv som klubb, både 
for spillere, publikum og sponsorer. Norge som nasjon har falt 
mange plasser på UEFA-rankingen de siste årene, og det betyr 
at veien inn til et gruppespill er lang. 

Vi kan ikke konkurrere mot de beste og nest beste i Europa når 
det gjelder økonomi og spillerlogistikk, men vi kan utvikle et 
sterkt kollektiv der offensiv samhandling faktisk kan konkur-
rere med motstandere som har spillere med bedre individuelle 
ferdigheter. En tydelig spillestil, en innarbeidet offensiv struktur 
og klare prinsipper er vår vei mot vår ambisjon, og alt vi gjør på 
trening skal relateres til dette. I bunn ønsker vi å ha et offensivt 

Ambisjon - 
Alltid Europa

Filoso�, 
toppidrettskultur,
 verdier og ledelse

Spillestil, struktur
og spillestils-

prinsipper

Trening

Spillere Trenere
og sportslig

apparat



14 A-laget

Årsmelding for Rosenborg Ballklub 2014

samhandlingsmønster der spillerne løser sine roller gjennom 
individuell dyktighet. Jo høyere individuelle ferdigheter, jo høy-
ere samhandlingsnivå. Så handler det om å utvikle/hente spille-
re som passer inn i denne tankegangen og ansette trenere som 
både forstår og evner å påvirke spillerne/laget i tråd med dette.

Vi har skjerpet vårt fokus på toppidrettskultur. Dette innebærer:
• Være grensesprengende når det gjelder trening.
• Å utvikle/etablere et miljø med trenere og spillere som er 

ekstremt opptatt av å bli bedre hver eneste dag.
• Å utvikle/rekruttere spillere som er i stand til (mentalt og 

fysisk) å trene mye – med kvalitet.
• Å utvikle/rekruttere spillere som gjør riktige prioriteringer 

inn mot neste treningsøkt (behandling, restitusjon, mat, 
hvile og søvn).

• Hente impulser/inspireres av andre toppidrettsmiljøer og 
Olympiatoppen.

• Være rå på planlegging, gjennomføring og evaluering.

Skal vi nå vår ambisjon må vi tørre å sprenge grenser når det 
gjelder trening;
• Kvalitet på alt vi gjør på trening.
• Kvantitet – tørre å trene mye.
• Intensitet – vi må trene ofte med høy intensitet for å tåle å 

spille kamper med høy intensitet. Dette betyr så ofte som 
overhodet mulig spill med høy intensitet mot to store mål.

• Alt vi gjør på trening skal relateres til utvikling av vår 
spillestil.

• Rå på individualisering av treningshverdagen med tanke på 
utvikling av spisskompetanse i hver enkelt rolle.

Dette stiller store krav til hele organisasjonen. Vi må tørre å ut-
fordre oss selv, vi må tåle å bli utfordret av andre, og vi må søke 
kompetanse på områder vi mener er viktige for å ta oss videre. 
Vi har innledet et samarbeid med Olympiatoppen (kvalitets-
sikrer det vi gjør/utfordrer oss på områder som ledelse, helhet 
og trening). Vi har inngått et samarbeid med Nils Arne Eggen 
som mentor (trener for trenerne) og som vil være tilstede på 
Lerkendal én treningsdag i uka.

Rosenborgspilleren
Vi har utarbeidet en mal på hvordan vi ønsker 
Rosenborgspilleren skal se ut (se under). I tillegg har vi utar-
beidet et spillestilsdokument (struktur offensivt og defensivt) 
og en rolleprofil (rollekrav i hver enkelt rolle). Dette er viktig 
med tanke på daglig påvirkning/trening på A-laget og i SalMar 
Akademiet, i tillegg til kartlegging/observasjon av aktuelle spil-
lere og etter hvert spillerkjøp.

Ferdighet
• Minst én spisskompetanse – «outstanding» kvalitet
• Begge føtter
• Touchrepertoar
• Ballbehandling – hele kroppen
• Gode valg

 ▸ Orientering
 ▸ Kampforståelse

• Heading
• Dominere 1 mot 1 situasjoner

Mentalitet
• Treningsmentalitet
• Takle forventinger
• Ta plass – «elbow mentality»
• Selvregulering

Fysikk
• Hurtighet – spesielt backer og vinger
• Fotballutholdenhet – evnen til å repetere hurtige bevegelser
• God atlet – spesielt mobilitet i ulike retninger
• Fotrapp

 ▸ Frekvens
 ▸ Lett på tå

• Balanse
• Tåle å trene mye

Sosialt
• Prioritere bort
• Respektere lagkameratens suksess
• Bidragsytere

  

12. Økonomi
Vi har over tid i RBK vært i en utfordrende økonomisk situ-
asjon, der kostnadene har vært langt større enn inntektene. 
Klubbens økonomiske målsetting for 2013-2015 er 8-4-0, det vil  
si et 0-budsjett i 2015. Innenfor totalrammen til klubben skal 
kostnaden på spillerne på A-laget være på 52 millioner kroner i 
2014 og 47,5 mill. i 2015. I 2009 var dette tallet på 77 millioner. 

I årene fremover er det «bedre for mindre» som gjelder. 
Spillerne vi henter skal passe bedre inn i vårt samhandlings-
mønster og samtidig ha lavere årskostnad enn de vi selger. 
Tendensen de siste par årene er at det er mulig å kjøpe gode 
spillere for mindre penger. Samtidig kan vi ikke regne med å få 
like mye for de spillerne vi selger.

13. SalMar Akademiet
SalMar Akademiet blir viktigere enn noen gang med vårt 
økonomiske utgangspunkt beskrevet over. En av våre fremste 
målsettinger er å utvikle egne spillere og trenere. Dette er viktig 
både for klubbøkonomien og for å skape en klubb med trøn-
dersk identitet.  

Lagene under A-laget skal spille på samme måte som A-laget, 
og treningene skal inneholde mange av de samme øvelsene og 
momentene som A-laget bruker. Dette betyr at vi i større grad 
utvikler «RBK-spillere» som er kjent med spillestil, struktur og 
rollekrav.

Det skal være tett dialog og samarbeid mellom trenerne på A 
og i SalMar – fagmøter hver 14. dag der spillestil, struktur og 
trening diskuteres og implementeres.

Til tross for denne likhetstanken er det mer fokus på individuell 
utvikling i SalMar Akademiet enn på A-laget, og større fokus på 
lagsutvikling på A-laget enn i SalMar Akademiet.
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Målet er å produsere i gjennomsnitt to spillere til A-stallen 
hvert år («innhoppere») over en periode på fem år (2015-2019) 
og at i gjennomsnitt én spiller hvert år tar steget fra å være «inn-
hopper» i A-stallen til å bli en førstelagsspiller over en periode 
på fem år (2015-2019).

14. Spillerlogistikk
Vi søker hele tiden å forsterke kvaliteten rundt vurdering av 
potensielle nye spillere. Med forsterket fokus på toppidrettskul-
tur, å sprenge grenser på trening og spillestil/struktur er det 
utrolig viktig at vi treffer med spillere vi henter. Vi søker spillere 
med ferdigheter som passer inn i vår spillestil/struktur (sam-
handlingsmønster), som har spisskompetanse i sin rolle og som 
er 100% dedikert når det gjelder trening, utvikling og livsstil. 
Vi kan i prinsippet aldri vite nok om de spillerne vi vurderer å 
hente. Vi har utviklet programmet RBK-scout som gir en oss en 
oversikt over grunndata (alder, klubber, kamper spilt, ferdig-
heter) og kamprapporter på aktuelle spillere. Vi vil i fremtiden 
bruke mer tid i spillerlogistikken på å kartlegge aktuelle spille-
res sosiale ferdigheter og holdninger.  

15.  Oppsummering
Sesongen 2014 ble en spesiell sesong. Det er aldri hyggelig 
å bytte trenere midt i sesongen, men samtidig sier det mye 
om ambisjonene og forventningene som ligger i klubben. 
Erkjennelsen vi har gjort den siste tiden er at vi igjen må finne 
vår vei og være tro mot den. Vi sitter på mye kunnskap og kom-
petanse internt, men samtidig er vi nødt til å være åpen for at 
det finnes mange andre dyktige miljø som vi kan lære av. 

Fokusområder i tiden fremover;
1. Tro mot vårt sportslige fundament
2. Fokus på toppidrettskultur 
3. Utvikle en tydelig ledelsesfilosofi
4. Spillestil/struktur fundamentert på samhandling – utvikle 

spillere som tåler 2x90 min pr. uke i denne spillestilen/
strukturen

5. Grensesprengende på trening – finne vår vei og være tro 
mot den

6. SalMar Akademiet
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A-stall 2014

Nr Spillernavn Kamper 
i Tippeligaen Kamper i NM Internasjonale 

kamper
RBK

kamper

2014 totalt 2014 totalt 2014 totalt I år totalt

1 Daniel Örlund 14 119 2 20 1 32 20 171

2 Christian Gamboa 2 40 0 3 0 10 2 53

3 Mikael Dorsin 25 250 3 35 5 87 33 372

4 Tore Reginiussen 24 63 2 8 6 16 32 87

5 Per Verner Rønning 4 36 2 8 2 18 8 62

7 Mike Jensen 29 56 1 5 6 10 36 71

8 Morten Gamst Pedersen 24 24 2 2 6 6 32 32

9 Riku Riski 29 29 2 2 6 6 37 37

10 John Chibuike 8 66 2 9 0 12 10 87

10 Tomáš Malec 10 10 0 0 0 0 10 10

11 Tobias Mikkelsen 26 53 3 9 4 8 33 70

12 Alexander Lund Hansen 17 37 0 6 5 20 22 63

14 Nicki Bille 11 38 2 9 0 3 13 50

15 Alexander Søderlund 23 36 3 4 5 7 31 47

16 Jørgen Skjelvik 28 36 2 4 5 5 35 45

18 Daniel Berntsen 10 22 3 7 4 9 17 38

20 Ole Kristian Selnæs 21 62 2 13 6 17 29 92

22 Jonas Svensson 23 102 1 15 3 27 27 144

23 Pål André Helland 21 34 2 7 4 4 27 45

24 Stefan Strandberg 20 66 2 11 5 17 27 94

25 Hólmar Örn Eyjólfsson 10 10 0 0 0 0 10 10

30 Lars Stubhaug 0 0 1 1 0 0 1 1

31 Bent Sørmo 1 1 1 1 1 1 3 3

32 John Hou Sæter 1 1 1 1 0 0 2 2

34 Aslak Fonn Witry 0 0 1 1 0 0 1 1

37 Alexander Sørloth 6 6 0 0 3 4 9 10

42 Mix 22 59 2 7 5 12 29 78
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SalMar Akademiet

Fra utviklingsavdelingen til SalMar Akademiet
Rosenborg har lenge ønsket å finne en kommersiell samarbeids-
partner til sitt utviklingsarbeid. Det er derfor spesielt hyggelig 
at en større trøndersk næringslivsaktør innen lakseoppdrett 
ønsker å identifisere seg med RBKs regionale utviklingsarbeid. 

Avtalens overordnede mål er å samprofilere SalMar og RBK 
– internt og eksternt som aktive samarbeidspartnere, og som 
profesjonelle og ledende virksomheter med vinner- og presta-
sjonskultur. SalMar ønsker å profileres gjennom RBKs ung-
domssatsing, med det formål å gi unge talenter utviklingsmulig-
heter for å nå en plass i RBKs A-stall. Avtalen har et langsiktig 
perspektiv.  

Målsetting med utviklingsarbeidet i RBK
RBK har som sportslig ambisjon å spille i Europa med sitt A-lag 
hvert år. Vi ønsker å nå dette målet med flest mulig trønderske 
spillere, fordi det gir stor motivasjon for unge fotballspillere i 
Trøndelag å se at det er mulig å spille for RBKs A-lag. Lokale 
spillere genererer betydelig interesse fra publikum og samar-
beidspartnere, og det vil ha en økonomisk betydning å lykkes 
med egenutviklede spillere. I tillegg er det satt krav gjennom 
FIFA/UEFA/NFF til antall spillere som må være lokalt utviklet 
– for 2014 var det mulig med 9 «frie» (utenlandske) spillere i en 
25-mannstropp.

For å lykkes med dette målet er RBK helt avhengig av godt 
samarbeid med lokale trønderske klubber og med Trøndelag 
Fotballkrets, og det er derfor igangsatt flere tiltak for å øke mu-
lighetene til å få frem lokale talenter. 

Sist sommer har SalMar Akademiet levert to spillere til klub-
bens A-stall. Disse er Bent Sørmo (18) og John Hou Sæter (16), 
som dermed ble tidenes yngste spiller tatt opp i RBKs A-stall.

RBK-skolen 2014
Modellen som viser hvordan RBK har organisert sin sportslige 
virksomhet  for utvikling av unge fotballspillere.

Samarbeidsklubben Ranheim
Samarbeidet med 1. divisjonsklubben Ranheim har pågått  si-
den 2007-sesongen.

Dermed ble det mulig for RBK å ha enda en kamparena i 
Trondheim der trønderske spillere får et toppfotballtilbud. 
I 2014-sesongen var åtte tidligere RBK-spillere en del av 
Ranheims A-stall. For øvrig er Ranheim et 1. div. lag bestående 
av primært trøndere.

Unge spillere i RBK ser meget positivt på den muligheten som 
ligger i ha et lokalt samarbeidslag i toppfotballen på nivå 2. Det 
åpner for at de beste unge spillerne i RBK får et lengre utvi-
klingsløp med oppfølging fra det sportslige apparatet i RBK. 
I 2014 har flere unge RBK-spillere deltatt på Ranheimtreninger 
gjennom hele sesongen. En viktig forutsetning for å hente ut 
potensialet i et slikt samarbeid er den tette sportslige relasjonen 
som er utviklet mellom klubbene. Dette ble forsterket både i 
2013 og i 2014 ved at Trond Nordsteien ble utlånt fra RBK som 
hovedtrener i Ranheim. 

RBK har i alle år bidratt økonomisk i samarbeidet, selv om det 
ved oppstarten i 2007 klart og tydelig var forutsatt at Ranheim 
etter hvert måtte klare seg selv.

For kommende år vil RBK ikke kunne bidra med subsidi-
ering av trenerstilling, fri baneleie og fri bruk av Impulse 
treningssenter. 

Samarbeidet vil imidlertid fortsette innenfor spillerlogistikk.

U19-gruppa
Målet med U19-gruppa er først og fremst å utvikle spillere til 
vår egen A-stall/A-lag. Derfor er utvikling av enkeltspilleren 
det aller viktigste. Vi ønsker likevel å vinne turneringer/cuper. 
Primær kamparena for disse spillerne er 2. divisjon (RBK2) og 
4. divisjon (RBK3), hvor resultatmålet var å beholde 2. divi-
sjonsplassen, men å rykke opp fra 4. divisjon.

 
Jacob Storevik (18) har hatt hospite-
ringsavtale med A-laget i hele 2014 
mens Aslak Fonn Witry (18), Morten 
Strand (19) og Martin Lundal (19) har 
hatt det samme på høsten. 

Flere andre U19-spillere har vært med 
på A-lagstreninger.

Spillere, trenere og støtteapparat
Spillerstallen i U19-gruppa besto i 2014 
av følgende spillere:

Født 1995: Torgeir Fjær (til Ranheim fra 
juli), Julian Moen Rygh, Martin Lundal, Morten Strand, Jørgen 
Solli, Robert Hopen (til Ch.lund fra juli), Ivan Neeraas (til 

RBK-SKOLEN

RBK
Ambassadører

RBK
Klubbsamarbeid

RBK
TFK

RBK
Videregående

skole

RBK
U19 & U16RanheimRBK AEggens

trenerskole

RBK
Club

RBK
KeeperExtra

RBK
Pluss
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Lag
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Ranheim i aug.) og Joachim Olufsen (fra Stålkam. i aug.)  

Født 1996: Jacob Storevik, Even Hepsø Berg (til Nardo i aug.), 
Prince Kala, Ali Al-Nashi, Aslak Fonn Witry, Kristian Rømo 
Skille, Håkon Haugen (på utlån fra Strindheim) og Bent Sørmo 
(til A-stall i juli)   

Født 1997: Andreas Davidsen (til Kirkenes i februar), Victoire 
Gamwanya, Daniel Hagen, Lionel Kamanzi, Sivert Solli, 
Mathias Hjelle, Haakon Martinussen, Erlend Dahl Reitan, Per-
Magnus Steiring og Jakob Tromsdal. 

Født 1998: John Hou Sæter (til A-stall i juli), Vegard Erlien, 
Tobias Gran (fra Re i juli), Andreas Helmersen, Erik Nordengen 
(fra Tynset i juli) og Fredrik Vinje. 

Støtteapparatet har bestått av Roger Naustan  (hovedtrener/
kampleder i 2. divisjon, NM junior og turneringer), Finn 
Morten Moe (spillerutvikler, ass. kampleder i 2. div., NM 
junior og turneringer, samt kampleder i 4. div.), Per Johnny 
Garli (fysisk trener/fysio), Arne Cato Gellein (keepertre-
ner), Trond Henriksen (toppspillerutvikler) og Leif Husvik 
(materialforvalter).    

Årets spiller 2. div.: Martin Lundal 
Årets spiller 4. div.: Sivert Solli

Treningskamper/treningsleirer/turneringer

Treningsleir i Meråker
Fokuset på samlingen var å gjennomgå sesongplan, bli enige om 
hvordan vi skal ha det sammen, jobbe med holdninger og RBK-
kultur. I tillegg hadde vi gode treningsøkter i hallen 

NTF U19
Vi vant kun én av tre innledende kampene, 3-0 mot 
Lillestrøm, og spilte 0-0 mot både Bodø/Glimt og svenske 
Brommapojkarne. Det holdt til å bli puljevinner. I kvartfinalen 
tapte vi 2-1 for tapende finalist Viking.        

Lyngby Cup
Det er lærerikt å møte skandinaviske motstandere. Vårt fokus 
på denne kombinerte treningsleiren/turneringen var å forbe-
rede spillerne best mulig til en tøff høstsesong i 2. divisjon. 
Det åpnet med en solid seier 1-0 over turneringsvinner AGF. 
Deretter 1-3 tap for Lyngby og 1-1 mot Landskrona. I kampen 
om 5. plassen tapte vi 4-1 mot Randers.

England
I slutten av november spilte vi to privatkamper i London. En 
meget god juniorkamp mot Tottenham på deres akademianlegg 
endte med 4-4, hvorav tre mål av Andreas Helmersen (16). Et 
par dager etter vant vi 2-1 over Nike Academy.

2. divisjon/4. divisjon/NM G19
Andredivisjonslaget består av spillere fra U19-gruppa og spil-
lere fra A-stallen. Dette er den viktigste kamparenaen for våre 
unge spillere. Retningslinjene for bruk av A-spillere i 2. div. 
tilsier bruk av maks. tre spillere som er over 23 år. 

2. div. laget rykket ned til 3. div. etter en hel sesong under stre-
ken. RBK2 har aldri tidligere spilt i 3. div. og kamparenaen blir 
derfor svekket for både A-lagsreservene og våre yngste talenter 
inn mot 2015-sesongen. Dette krever at vi går for opprykk i år.
 
4. div. laget ble solide avdelingsvinnere, men kunne ikke rykke 
opp siden RBK2 rykket ned. 

Med nedrykket til 4. div. forrige år ble det gjennomført en om-
fattende evaluering av om 4. div. er en relevant kamparena for 
de yngste talentene i vår toppklubb. Etter sesongen 2014 ble det 
besluttet å innføre ny trenings- og kamparenamodell i SalMar 
Akademiet. 4. div. laget (RBK3) er dermed nedlagt til fordel for 
aldersbestemt ungdomsfotball.

NM G19 
Det ble semifinaletap 0-1 borte mot NM-vinner Brann  
etter en spennende kamp på Brann stadion. Strindheim, 
Tynset, Steinkjer, Ranheim og Vålerenga ble slått ut i tidligere 
NM-runder.

U16-gruppa
Målet til U16-gruppa er først og fremst å utvikle spillere til 
U19-gruppa. Derfor er utvikling av enkeltspilleren det aller vik-
tigste. Vi ønsker likevel å vinne turneringer/cuper. Primær kam-
parena for disse spillerne er «Junior 1. div.», der målsettingen er 
å beholde divisjonsplassen, men også 4.div. er aktuell kampare-
na i høstsesongen.

Spillere, trenere og støtteapparat
Spillerstallen i U16-gruppa besto i 2014 av følgende spillere:

Født 1997: Håkon Fredheim (til Sjetne i mars)

Født 1998: Peder Haugen Bjørnstad, Edvard Salberg (til Stj/
Blink i apr.) Axel Gamst, Stian Overskott Granøien, Anders 
Moldestad, Olaus Skarsem, Ola Solbakken, Dennis Johnsen, 
Simen Nordskag, Niklas Solem, Adrian Steen og Glenn Walker

Født 1999: Torbjørn Heggem, Elias Jacobsen, Christer 
Johansen, Markus Nesje Johnsson, Jørgen Wisth Lie og Lars 
Vatten.

Støtteapparatet til U16-gruppa har bestått av Torbjørn Lie (ho-
vedtrener), Hugo Pereira (spillerutvikler og ass. trener), Hans 
Petter Larsen (ass. trener/lagleder), Per J. Garli (fysisk trener/
fysio), Arne Cato Gellein (keepertrener) og Trond Henriksen 
(toppspillerutvikler).  

Årets spiller i junior 1. div.: Ola Solbakken
 
Treningskamper/treningsleirer/turneringer

Treningsleir i Meråker
Fokuset på samlingen var å gjennomgå sesongplanen, bli enige 
om hvordan vi skal ha det sammen, jobbe med holdninger og 
RBK-kultur. I tillegg hadde vi gode treningsøkter i hallen. 
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Scandic Elite Tournament i Vejle 
Årets første turnering ble spilt i påsken mot klubber fra Norge, 
Sverige, Danmark og Nederland. Med 4-3 seier over Vejle, 5-1 
seier mot Vitesse Arnhem og 1-1 mot Aalesund ble det finaletap 
mot IFK Norrkøping 1-2.
  
RBK delte toppscorertittelen i turneringen mellom Ola 
Solbakken og Andreas Helmersen.

NTF U16
Norsk Toppfotball arrangerer denne turneringen siste uka i juli 
sammen med Trøndelag Fotballkrets og RBK. Kampene ble 
spilt i Nissekollen, på Tempebanen og på SalMar Banen. Alle 
deltakerne (300) unntatt RBK bodde på Scandic Lerkendal (for-
håndsåpnet som testprosjekt for hotellet).

Turneringen gjelder primært for tippeligalagenes guttelag, og 
16 lag deltok. RBK vant innledende kamper suverent med 2-0 
over Lillestrøm, 5-0 over Odd og 3-0 over Brann. I kvartfinalen 
ble det imidlertid et sjokktap, 0-4 mot Sandnes/Ulf. Finalen ble 
spilt på Lerkendal stadion mellom Vålerenga og Bodø/Glimt 
der VIF vant på str. konk.

1. divisjon junior
Årets unge RBK-lag har klart seg greit i 1. divisjon G19. Laget 
kom på 7. plass både i vår- og høstsesongen. Det er for det mes-
te 1. og 2. års guttespillere som spiller 1. div. junior.

NM G16
Guttene fikk på nytt en stor opplevelse i årets NM-turnering. 
Finale på Nedre Eiker Stadion med seier 5-0 mot Mjøndalen ble 
en fullkommen sesongavslutning. Skogn, Vinne, Orkla, Herd, 
Namsos, Tromsø og Viking ble slått ut på veien til finalen.

Felles for U16/U19

Før sesongen ønsket RBK å finne trenere fra andre toppklubber 
som kunne gi SalMar Akademiet nye impulser med erfaring fra 
internasjonale klubbmiljøer.

Hugo Pereira kom fra Follo og med solid bakgrunn fra akade-
miet i Benfica. I tillegg opprettet vi en ny stilling som «Faglig 
Leder», som er helt vanlig i større klubber internasjonalt. 
Andrea Loberto kom fra flerårig opphold i Vålerenga, og har 
bidratt sterkt til gjennombruddet for flere unge VIF-spillere på 
A-laget. Han er italiensk og har vært i Leeds i England tidligere.  

Trenerutvikling
Trond Henriksen som Pro-Lisens trener har startet på UEFAs 
nye A-lisens for spillerutviklere. Torbjørn Lie og Hugo Pereira 
blir snart UEFA A-lisens trenere. Arne Cato Gellein har tatt 
UEFA A-lisens for keepertrenere.  

Dugnad
U16- og U19-spillerne har deltatt som instruktører på to fot-
ballskoler hver på Lerkendal. I tillegg har spillerne (ca. 50) vært 
vakter under hjemmekampene til A-laget i sesongen, noe som 
innebærer en betydelig innsats og besparelse for klubben.           

Landskamper (statistikk junior- og guttespillere)
G19: Alexander Sørloth, Martin Lundal, Morten Strand, Bent   
          Sørmo, Kristian Rømo Skille og Jacob Storevik
G18: Aslak Fonn Witry, Jacob Storevik, Kristian Rømo Skille 
          og Bent Sørmo
G17: Per-Magnus Steiring og Sivert Solli
G16: John Hou Sæter, Andreas Helmersen og Vegard Erlien
G15: Elias Jacobsen

8.  okt. 2014, NM-finale G16 , Mjøndalen-Rosenborg 0-5 (Foto: Anders Hoven, Digitalsport)



21SalMar Akademiet

Årsmelding for Rosenborg Ballklub 2014

Samarbeid med skole
RBKs hovedsamarbeidspartner er Strinda videregående skole 
gjennom egen avtale med Sør- Trøndelag Fylkeskommune. Alle 
RBK-spillere samles nå etter hvert på samme skole.
  
Ved Strinda kan elevene velge mellom idrettsfag, studiespe-
sialisering og yrkesfag. Dette gir stor fleksibilitet. Vi har hele 
fire formiddagsøkter per uke i skoletiden, hvorav to av dem er 
parallelle med A-lagets treningstider. På den måten kan våre 
U-spillere benyttes på A-trening etter behov fra A-miljøet uten 
å «tape» skoletimer. Konsekvensen er at U19-spillere i RBK kan 
ha treningsfri på ettermiddag to hverdager per uke. 

RBK/kretstiltak

Eggens Trenerskole
Nils Arne Eggen har de siste årene hatt trenerskole på Orkanger 
i en helg på sommeren i samarbeid med Orkla Fotballklubb og 
RBK. Hele RBKs trenerapparat deltok på Orkanger/Lerkendal 
i helgen 22.-24. august, hvor det ble praktisert med objekter fra 
SalMar Akademiet. Over 90 trenere fra hele Trøndelag og lan-
det for øvrig deltok.    

RBK og Trøndelag Fotballkrets (TFK)
RBK har hatt samarbeid med TFK i mange år. Samarbeidet 
ble høsten 2011 formalisert gjennom en skriftlig avtale. 
Samarbeidet innebærer en forpliktelse for RBK til å bidra i 
TFKs modell for trener- og spillerutvikling. Det betyr at per-
sonalressurser i SalMar Akademiet stilles til disposisjon på 
mange av tiltakene kretsen har i sin modell. Det skal utarbei-
des ny samarbeidsavtale mellom TFK og RBK for kommende 
sesong(er).

RBK Klubbsamarbeid
RBK ønsker sterkt å tilby sportslig kompetanseoverføring til 
utvalgte samarbeidsklubber i Trøndelag. Trøndelag Fotballkrets 
sammen med NFF tilbyr klubber å komme i gang som kvali-
tetsklubb. Siktemålet er å skape best mulig grunnlag for flest 
mulig klubber til å fremme god spiller-, trener- og klubbutvik-
ling. RBK har sett på de største utviklingsmiljøene gjennom å 
kategorisere klubbene ut fra siste fem års plasseringer i serie-
systemet på senior. Det er i disse klubbene de lokale spillerne 
har størst mulighet til å strekke seg utviklingsmessig, hvis de da 
ikke kvalifiserer for enda høyere nivå. Gjennom dette er hele 
15 klubber identifisert. Ranheim øverst, Levanger dernest på 
kategori 2, før Byåsen, Rødde, Nardo og Strindheim følger på 
kategori 3. Tynset, Alvdal, Kil/Hemne, Orkla, Buvik, Kolstad, 
Stj/Blink, Verdal og Steinkjer danner kategori 4. RBK har hatt 
individuelle møter ute i alle disse miljøene hvor klubbenes sty-
releder, sportslig leder og daglig leder har vært representert.

Fotballklubbene Hitra og Frøya
I forbindelse med SalMar-avtalen ønsket SalMar spesielt at RBK 
kunne bidra til sportslig utvikling i disse klubbene. Det ble 
gjennomført et kick-off på våren hvor hver klubb ble presen-
tert for et slikt opplegg og hva SalMar Akademiet er og står for. 
I sesongen har det vært fire egne ambassadørsamlinger med 
RBKs ambassadør tilstede fra Sør-Trøndelag. Det har vært to 
utviklingshelger på Hitra/Frøya, hvor både treningsøkter og 

trenerforum har blitt gjennomført av våre trenere i SalMar 
Akademiet. I tillegg var alle trenere i Hitra/Frøya invitert i høst 
til Lerkendal en fredag/lørdag, der også et par av deres beste 
ungdomsspillere fikk hospitere i SalMar Akademiet.

RBK Ambassadører
RBK-ambassadørene fortsatte arbeidet med påvirkning av de 
beste guttespillerne i alderen 13-14 år gjennom faste doble 
ukeøkter fram til sommeren. Jan Chr. Sørli (Astor) og Øivind 
Husby (Byåsen) har gitt alle nyinnrekrutterte RBK-spillere 
før sesongen 2015 mye god påvirkning gjennom to år på 
treningsfeltet. 

I Nord-Trøndelag har Frode Strand (Levanger) og i Sør-
Trøndelag har Jon Møkkelgård (Orkla) og Olav Stavne 
(Rennebu) vært engasjert i en begrenset ambassadørrolle 
med treninger, observasjon og kartlegging som de viktigste 
oppgavene.

Team Trøndelag
RBK Team Trøndelag er kretslaget. RBK har forpliktet seg til å 
delta med faglig kompetanse inn mot tiltakene. 

RBK Områdegruppe 14 og 16
RBK Områdegrupper er  tiltak for motiverte spillere i alders-
gruppen 13-14/15-16 år i Trøndelag med gode ferdigheter og 
riktige forutsetninger, men også for spillernes trenere.
Trøndelag Fotballkrets velger ut spillere som trenes av RBKs 
ambassadører/RBK-trenere. Målet med tiltaket er å gi kompe-
tanseoverføring fra RBK til breddeklubber i Trøndelag samt 
spiller- og trenerutvikling. Det ble gjennomført 54 økter fordelt 
på hele Trøndelag.

RBK Pluss
RBK Pluss ble startet opp i regi av RBK for første gang i 
2011. Dette er et påmeldingsbasert tilbud til de mest ivrige 
10-12-åringene, og består av to ekstra treninger i uka «off sea-
son» (mars-april & oktober-november). Treningene i 2014 har 
blitt gjennomført på SalMar Banen, og 230 spillere har deltatt. 
Målet med RBK Pluss er å inspirere talentfulle spillere i alderen 
10-12 år til å trene mer og bedre. Spillerne trenes av utvalg-
te RBK-instruktører, og ledes av brasilianske Marcelo Cortez, 
som har bygd opp over 150 fotballskoler i Flamengo i Brasil. 
Trøndelag Fotballkrets har bidratt med å designe gode barnefot-
balløkter og de gjennomføres i en differensiert modell – riktig 
tilbud i forhold til ferdighetsnivå. 

RBK KeeperExtra
RBK KeeperExtra ledes på treningsfeltet av Arne Cato Gellein, 
som har vært faglig ansvarlig for planlegging og gjennomfø

ring av keeperskolen over tre dager og tre ganger i 2014. RBK 
KeeperExtra er påmeldingsbasert og har hatt 150 deltake-
re i fjor. Tiltaket er rettet mot keepere av begge kjønn i alde-
ren 11-16 år. Instruktørene har vært kjente keepertrenere fra 
Trøndelag, samt RBKs egne keepere. 
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RBK Club
RBK Club er et mindre tiltak rettet mot breddeklubber og 
barnefotballen. RBK-instruktører gjennomførte sammen 
med Nidelv Fotball 20 barnefotballøkter i ett alderskull på 
Tempebanen i fjor. 

Oppsummering
To spillere ble tatt opp i A-stallen. Vi hadde 13 aldersbestemte 
landslagsspillere. Det ble nedrykk fra 2. divisjon, som igjen hin-
dret opprykk fra 4. divisjon.
 
Med NM-semifinale i G19-klassen (vinner i tre av siste seks år) 
og NM-gull i G16 (vinner i tre av siste seks år) viser vi at vi har 
mange lovende fotballspillere i SalMar Akademiet. 

Kåringen av årets profil i 2014 i SalMar Akademiet går til en 
spiller som har utmerket seg på mange områder. Treningskultur, 
holdninger, prestasjonsutvikling og personlighet er stikkord 
som her kjennetegner utnevnelsen.

Årets profil: Aslak Fonn Witry (18)

Framtid
Foran 2015-sesongen er det gjort flere grep for å styrke 
utviklingssatsningen. Dette er muliggjort gjennom ressur-
stilgang fra vår samarbeidspartner som har ønsket fokus på 
utviklingsarbeidet med mål om flere trøndere på laget og økt 
innsats i spiller-, trener- og klubbutvikling fra RBKs side i 
Trøndelag. 

Det etableres ny trenings- og kamparenamodell for 2015, der 
vi deler inn spillerne i fire grupper. U15, U16, U18 og U20+ 
viser at RBK kan ha spillere to år lengre enn tidligere i SalMar 
Akademiet. Noen få 14-åringer rekrutteres inn mens vi åpner 
for et par overårige juniorspillere. Dermed kan en akademispil-
ler i RBK ha syv års utviklingsløp hos oss, og det sier noe om 
at tålmodighet er en viktig faktor i et utviklingsperspektiv. Det 
innføres en pilot med «Nasjonal Liga for U16» i 2015, i regi av 
Norsk Toppfotball, der Tippeligaenes guttelag møtes i seriespill. 
Kamparena er et fokusert område i norsk fotball, aldersjevnbyr-
dige kamper på høyest mulig nivå er prioritert høyt i internasjo-
nale utviklingsmiljø.

Det er planlagt at SalMar Akademiet skal flytte inn i lokalene 
etter RBK-klinikken i kjelleren på Brakka, med innredning 
av nytt garderobeanlegg, kontorer, analyserom, vaskerom etc. 
Oppstart er forventet 1. sept. 2015 etter ett års utsettelse. 

Aslak Fonn Witry (Foto: Frode Søraas)
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Samfunnsansvar

RBK Ung i jobb – 
et viktig bidrag i et samfunnsperspektiv !
Siden starten oktober 2011 har 85 ungdommer tatt del i dette 
tiltaket. Over halvparten av deltakerne har enten kommet seg ut 
i arbeidslivet eller har startet på nytt med skole og utdanning. 
Resultatene er i NAV-sammenheng svært gode. Knapt noe til-
svarende ungdomsprosjekt kan vise til så gode resultater. RBK-
effekten slår inn, samtidig som de som jobber med de unge 
gjør en flott jobb. Det har gjort at NAV har inngått en ny avtale 
med klubben hvor de finansierer en mentorstilling i klubben. 
Her skal klubben ta inn ytterligere åtte ungdommer som vi skal 
hjelpe ut i jobb.

Partnernettverket er en viktig arena for å skaffe nok arbeidstre-
ningsplasser for ungdommene. Her er det flere samarbeids-
partnere som tar ansvar og som ønsker å tilby plasser. Dette 
er nok et tiltak som knytter partnerne tettere til klubben. 
Partnerundersøkelsen 2013, som ble presentert våren 2014, 
viste at klubbens samfunnsengasjement hadde høyest score hos 
våre sponsorer/samarbeidspartnere når det gjelder klubbens 
virksomhet. 

«RBK Ung i jobb» ble presentert på et internasjonalt sym-
posium i Tyrkia i juni 2014. Det var en representant fra vår 
samarbeidspartner Stavne kompetanse som holdt foredrag 
for representanter fra 20 forskjellige land i Europa. «RBK Ung 
i jobb» fikk stor omtale i et internasjonalt tidsskrift. Her var 
også Verdensbanken til stede, - de ønsket å få med tiltaket i sin 
idé-bank.

Høsten 2014 fikk vi besøk av en finsk delegasjon som ønsket 
mer kjennskap til tiltaket. Dette igjen medførte ny forespørsel 
om å delta på et seminar i Belgia i regi av ECA og EU. Dette 
igjen har gitt resultater ved at det er opprettet samarbeid mel-
lom klubber på kontinentet, lokale attføringsbedrifter og offent-
lig sektor. Europa har stor arbeidsledighet, spesielt blant ung-
dom – da kan dette være et av tiltakene som hjelper ungdom til 
å få seg et arbeid.
 
Kenya-prosjektet – vi flytter nå til Filippinene
Planen vår har alltid vært å bidra til en fremtidig selvsten-
dig drift av den lokale Røde Kors-foreningen i bydelen 
KarenLangata i Nairobi. I vårt samarbeid med Sør-Trøndelag 
Røde Kors har det skjedd en organisasjonsutvikling i den lokale 
foreningen, som igjen har skapt stor aktivitet og nyttig forebyg-
gende arbeid rundt sykdommen HIV/Aids. I dag er det etablert 
65 ungdomsklubber på et tilsvarende antall skoler. Det betyr at 
vi når nærmere 8000 ungdommer ukentlig med nyttig infor-
masjon og hjelp. Vi takker for et flott samarbeid og overlater 
all drift lokalt når vi nå trekker oss ut av Kenyaprosjektet. Vi vil 
fortsette med et begrenset bidrag til vedlikehold av Rosenborg 
House også i årene fremover.

Rosenborg Ballklubs Støttefond og styret i RBK har besluttet 
at vi i 2015 skal samarbeide med organisasjonen Streetlight, 
som har sin virksomhet blant gatebarna i byen Tacloban på 
Filippinene. Denne organisasjonen ble startet for ti år siden av 
trondhjemmeren og RBK-patrioten Erlend Johannesen. Alle 
husker Erlend fra tyfonkatastrofen på Filippinene høsten 2013, 
da han lå på taket av skolebygget og berget alle de 80 barna han 
hadde ansvaret for. Han ble også kåret til årets trønder i 2013.

Barne- og ungdomsklinikken
ved St. Olavs Hospital har vært, og er fortsatt et satsningsområ-
de for klubben. Det er fantastisk å se den gjensidige gleden som 
utspiller seg når klubbens A-spillere møter barna på St. Olav.
 
Fengselskontakt – arbeidstrening – rusomsorg 
- gjestebud 
Det årlige «Gjestebudet» – julemiddagen for byens rusmis-
brukere og bostedsløse, arrangeres hvert år i desember. Våre 
samarbeidspartnere stiller opp med mat og drikke, og flere 
fra trøndersk kulturliv stiller gratis opp for å bidra til en god 
opplevelse for våre gjester. Invitasjonen blir formidlet gjennom 
virksomheten til Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen. Over 200 
stykker deltok på arrangementet i 2014. 

Gjennom samarbeidet med Kriminalomsorgen drar mange 
nytte av samfunnsbillettene. Dette er billetter til seriekamper på 
Lerkendal, som institusjoner som jobber med utsatte grupper 
kan nyttiggjøre seg, for å gi gode opplevelser gjennom sosiale 
tiltak. 
 
MOT
MOT er en organisasjon som klubben har hatt et tett og godt 
samarbeid med over mange år. Deres logo er godt synlig på 
baksiden av spillertrøya. Både A-laget, SalMar Akademiet, de 
øvrige ansatte og «RBK Ung i jobb» kan få ta del i den kompe-
tanse og verdiformidling som MOT står for. A-laget og «RBK 
Ung i jobb» har besøkt MOT-Camp på Gråkallen i 2014.  
I tillegg har MOT deltatt på fotballskolene, og de har også spilt 
en viktig rolle ved arrangement med tema Trøndelag på kamp i 
2014.
 

Erlend Johannesen møter spillerne på Brakka (Foto: Jørgen Stenseth)
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TV-aksjonen 2014 gikk til Kirkens Nødhjelps 
vannprosjekter
Hele klubben stilte opp for å promotere TV-aksjonen. Parolen 
var: «Vann forandrer alt». Et tett og godt samarbeid med lokal 
koordinator for TV-aksjonen, ga mange lokale bøssebærere som 
igjen ga et godt innsamlingsresultat. RBK’ere opp i nærings-
livsstafetten for å få bedrifter i Midt-Norge til å gi sin støtte. 
Bøssebærerne fikk gratis billetter til kamp på Lerkendal.
 
Julegaven 2014
Klubben besluttet også i år å avstå fra å gi gaver til sponsorer og 
samarbeidspartnere. I stedet valgte klubben å gi pengegaver til 
ideelle organisasjoner som arbeider for å bedre livsvilkårene for 
mennesker som er rammet av sykdom eller har andre utfordrin-
ger med tilværelsen. I 2014 fikk følgende organisasjoner hver 
kr 25.000,- som julegave fra RBK: Barne- og ungdomsklinikken 
ved St. Olavs Hospital, Kirkens Bymisjon og fotballaget Hveita 
United som er et fotballtilbud for rusmisbrukere.
 
Forespørsler 
Hvert år får klubben mange henvendelser hvor det forespørres 
om å delta i ulike arrangement både innen trøndersk fotball 
og humanitær virksomhet. Dette kan være foredrag, appeller, 
deltakelse på fotballavslutninger, spørsmål om gevinster til ut-
lodninger som skal gi vedkommende organisasjon inntekter til 
sin virksomhet etc. Flere sendinger med fotballer og spillertrøy-
er er sendt til flere adressater både i Norge og til andre deler av 
verden hvor organisasjoner og enkeltgrupper driver et humani-
tært arbeid.  

Fribilletter - samfunnsbilletten
Lerkendal stadion skal være en plass for de gode opplevelser. 
Hvert år får hjelpetjenesten i Trondheim kommune 300 billetter 
til hver tippeligakamp på Lerkendal. Disse benytter de overfor 
barn, ungdom og voksne som bor i ulike institusjoner innen 
kommunen og som selv ikke har midler til å kjøpe seg billett til 
kamp på Lerkendal. I tillegg er det noen enkeltstående institu-
sjoner som jobber med rusmisbrukere og vanskeligstilte som får 
billetter etter søknad. 

Stiftelsen Rosenborg Ballklubs Talentfond.
Fondet har hatt sitt virke i 19 år og i denne perioden er det 
tilført fondet 7,7 mill. kr. Også i 2014 har familien Kjeldsberg 
tilført fondet et betydelig beløp.

Styrets sammensetning i 2014: Per Winsnes, leder; Thorbjørn 
Aass, nestleder; Per Gunnar Kjeldsberg og Tor Kleveland, 
styremedlemmer.

Følgende tildelinger ble gitt i 2014:
I følge pkt. 1 i statuttene ble følgende juniorspiller tildelt et sti-
pend på 10.000 kr: Andreas Helmersen (kom fra Freidig).

I følge pkt. 2 i statuttene ble SalMar Akademiet tildelt 100.000 
kr til styrking av lokal spillerutvikling.

Rosenborg Ballklubs Støttefond.
Dette fondet ble opprettet i 2005 med bakgrunn i at vi etablerte 
salg av RBK-brødet. Dette er et samarbeid mellom REMA1000, 
Mesterbakeren AS, Trøndelag Fotballkrets og RBK. Inntektene 
som dette fondet disponerer kommer fra salg av RBK-brødet 
i alle REMA1000-butikkene i Midt-Norge. Siden 2006 er det 
solgt ca. 2 mill. RBK brød. Dette har gitt 4 mill. kr til Rosenborg 
Ballklubs Støttefond. Penger som uavkortet har gått til huma-
nitær virksomhet og støtte til tiltak innen trøndersk idrett. 
Kenyaprosjektet har vært hovedprosjektet for tildelinger.

IVERS Talentfond
Ivers talentstipend har nå vært utdelt i 19 år. For 2013 fikk John 
Hou Sæter (RBK) en gavesjekk på 10.000 kr, samt et diplom. 
Dette er en ung talentfull spiller som har flere aldersbestemte 
landskamper, har spilt fast i 2. div. i 2014 og debuterte på klub-
bens A-lag som tidenes yngste spiller. 

John Hou Sæter får Ivers talentstipend (Foto: Knut Aage Dahl)
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RBKs Veteranlaug

Styrets beretning for 2014.

Styret har i 2014 bestått av følgende medlemmer:

• Leder: Trygve Hernæs
• Nestleder: Stig A. Westerhus
• Kasserer: Gunnar Nilsen
• Sekretær: Steinar Sjømæling
• Varamedlem: Jan Hansen

Ved årsskiftet hadde lauget 157 medlemmer.
 
 Det har vært arrangert følgende medlemsmøter:

14.01. Bjørgvin Thorsteinsson: Alt om Scandic Lerkendal Hotel.

11.02. Årsmøtet i lauget. Roar Munkvold redegjorde for «rikets tilstand».

11.03. Tore Grønning: SalMar Akademiet – juniorsatsningen.

08.04. Per Joar Hansen: Situasjonsrapport.

13.05. Koldtbord – festlig samvær

10.09. Kåre Ingebrigtsen: Presentasjon av ny hovedtrener.

14.10. Kunsten å brygge øl! AUSTMAN i Trolla.

11.11. Plenumsdiskusjon omkring klubbens årsmøte for 2014.

15.12. Årets julebord på Brakka.

Medlemsmøtene har hatt et gjennomsnittlig oppmøte på 47, hvilket styret vurderer som godt. 
Det er avholdt åtte styremøter. Samarbeidet i styret har fungert meget godt.

I forbindelse med RBKs Fotballskole har Kjell Stølen representert Veteranlauget i 2014. Omvisningene på Lerkendal ble arrangert 
av RBK, i samarbeid med Trygve Hernæs og Gøran Sørloth. Fast speakertjeneste og dommerkontakt/kamprapportering på SalMar 
Banen er også utført av de to foran nevnte personene.  

Regnskapet for 2014 følger årsberetningen, som vil bli utsendt elektronisk og lagt ut til avhenting i RBKs resepsjon.

Styret vil takke medlemmene for godt oppmøte i 2014. Likeså takker vi klubbens styre, sportslig avdeling og administrasjon for et 
meget godt samarbeid gjennom hele året.

Trondheim 15.01.2015

Trygve Hernæs                          Steinar Sjømæling                         Gunnar Nilsen   

Stig A. Westerhus       Jan Hansen              
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Kontrollkomiteens beretning for 2014

Kontrollkomiteen (KK) har siden forrige årsmøte bestått av; 
Ragnar Haugan, Merethe Storødegård, Katharina Erlandsen, som varamedlemmer: Steinar Leirvik og Bernt Ollestad

Komiteen har i perioden utført sitt arbeid iht. Klubbens og NIFs lover, samt instruks for kontrollkomiteen i Rosenborg Ballklub. 
Komiteen har som grunnlag for sitt arbeid fulgt en arbeidsplan som følger styrets prioriterte områder og kontrollkomiteens egen 
oppfølgingsplan for 2014. 

Som hovedfokusområde for 2014 valgte kontrollkomiteen å følge de økonomiske tiltak og den organisasjonsmessige endring som 
styret og administrasjonen har gjennomført etter flere års anstrengt økonomi. Kontrollkomiteen er av den mening at dette også i 
2014 har satt store krav, både til ledelse og medarbeidere i hele organisasjonen. 

Kontrollkomiteen mener at de planlagte tiltak er gjennomført tilfredsstillende, men at det fortsatt er ubalanse mellom inntekter og 
utgifter. 

KK vil frem til årsmøtet 2016 fortsatt ha fokus på økonomisk styring og avvikshåndtering, samt klubbens organisasjonsutvikling og 
forvaltningen av klubbens verdigrunnlag. Tema med mediefokus som overgangsavtaler, regler for deltakelse i pengespill, grenseset-
ting for korrupsjonslignende forhold og annet relatert til klubbens verdigrunnlag vil bli fulgt.

Ut fra foreliggende dokumentasjon og vurdering av klubbens eiendeler og gjeld synes klubbens egenkapital tilfredsstillende. 
Klubbens likviditet er periodevis stram. 

Årsmøtevedtak vedrørende krav til håndtering av likvide midler samt plan for gjennomføring av årsmøte er behandlet av de sty-
rende organer i henhold til Årsmøtets ønsker. Kontrollkomiteen har ellers ingen merknader til det reviderte regnskap, klubbens 
ledelse eller administrative drift, og anbefaler årsmøtet å godkjenne regnskap og årsberetning.

Trondheim, 3. februar 2015
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Forslag til årsmøtet

Medlemmer som var registrert per 1.1. skal ha fortrinnsrett 
til én cupfinalebillett per medlem framfor alle andre (sesong-
kortinnehavere, sponsorer og lignende).

Det skal betales for billetten, og det forutsetter at RBK spiller 
cupfinalen. Dersom medlemstallet øker vesentlig kan Årsmøte 
behandle saken på nytt i 2016.
 
Medlemmer som var registrert per 1.1. 2015 skal tildeles én bil-
lett per medlem (mot betaling) til kampen mellom vinneren av 
Champions League og Europa League som spilles på Lerkendal 
i 2016. Dette under forutsetning av at RBK som lokal arrangør 
har egne billetter til rådighet.
 
Begrunnelse:
Medlemmene i RBK er klubbens eiere. Medlemmene betaler en 
årlig kontingent på f.t. kr 400. De aller fleste medlemmer har 
betalt kontingent i mange år uten å ha hatt noen ekstra goder, 
utover å kunne delta på medlemsmøter og ha en stemme på 
Årsmøte. Det vil derfor ansees som rimelig at medlemmene
som klubbens eier sikres billett til foreslåtte kamper.
 
 Med vennlig hilsen
 
Erik Lunde
Medlem nr 93 i RBK

Styrets innstilling:
Ved tildeling av cupfinalebilletter er vi nødt til lage en pri-
oritering blant de grupperingene som kan få kjøpe billetter. 
Etterspørselen etter billetter kan være større enn det vi som 
cupfinalelag kan innfri. Antall tildelte cupfinalebilletter er 
avhengig av hvilken klubb vi spiller mot, og vi er da nødt til å 
gjøre en prioritering fra gang til gang.  I 2013 hadde vi følgende 
tildeling: 

1. Billetter til samarbeidspartnere som hadde dette i sin kon-
trakt med klubben.
2. Sesongkortinnehavere. Alle som søkte fikk billett. 
3. Medlemmer. Alle som søkte fikk billett.

Når det gjelder supercupfinalen i august 2016 er dette et arran-
gement som fullt og helt holdes i UEFA-regi. Rosenborg har 
ingen medbestemmelse på fordeling av billetter.
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Innstilling av tillitsvalgte

Styret:
Styreleder Ivar Koteng Ikke på valg
Nestleder Leif Inge Nordhammer Gjenvalg 2 år
Styremedlem Rune Bratseth Ny 2 år
Styremedlem Bente K. Malmo Ikke på valg
Styremedlem Bård Benum Ikke på valg
Styremedlem Vegard Heggem Ikke på valg
Styremedlem Marit Collin Ny 2 år
Varamedlem Ola By Rise Gjenvalg 1 år

Kontrollkomité:
Leder Ragnar Haugan Gjenvalg 1 år
Medlem Merethe Storødegård Gjenvalg 2 år
Medlem Katharina Erlandsen Ikke på valg
Varamedlem Steinar Leirvik Gjenvalg 1 år
Varamedlem Jan Nystrøm Ny 1 år

Valgkomité:
Leder Kent Ranum Ny som leder 1 år
Medlem Oddgeir Engdal Ikke på valg
Medlem Torleif Rolfsen Ikke på valg
Medlem Marianne Kartum Ikke på valg
Medlem Guri Brønseth Ny 2 år
Varamedlem Kenneth Kjelsnes Ny 1 år
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Lov for Rosenborg Ballklub

Med endringer vedtatt på årsmøte 27. februar 2014

§ 1. Formål
Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer1. 
Klubbens formål er å drive fotball både på amatør- og profesjonelt nivå, organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og para-
lympiske komité (NIF)2 , samt bidra til å utvikle fotballspillet i Norge – spesielt i Midt-Norge.

Klubbens formål skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd, og gi grunnlag for et godt miljø for alle medlemmer. All 
idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§ 2. Organisasjonsmessig tilknytning
Klubben er medlem av NIF gjennom Sør-Trøndelag idrettskrets. Klubben er medlem av Norges Fotballforbund. Klubben hører 
hjemme i Trondheim kommune og er medlem av Trondheim Idrettsråd3.

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for klubben uavhengig av hva som måtte stå i klubbens egen lov.

§ 3. Farger
Klubbens farger er sort og hvitt, klubbens merke har sort bunn, hvitt vertikalt felt med bokstavene R.B.K. og årstallet i gull. 
Klubbens hjemmebane er Lerkendal stadion.

§ 4. Medlemmer
Alle som aksepterer klubbens og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem4. Ved inn-
melding oppgis alder og bopel og om søkeren før har vært eller er medlem av lag tilsluttet NIF.

Opptak av nytt medlem skal straks føres inn i medlemskartoteket. En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske 
forpliktelser til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp. For øvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjons-
ledds, samt idrettslagets lover og bestemmelser.

Medlemskap i klubben er først gyldig og regnet fra den dag første kontingent er betalt.

Klubben plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med retningslinjer gitt av 
Idrettsstyret5.

§ 4 b. Æresmedlemskap
Æresmedlemskap er klubbens høyeste utmerkelse til medlemmer som har utført særdeles fortjenestefullt arbeid for klubben.

Æresmedlemskap besluttes av styret etter innstilling fra en av styret særskilt oppnevnte komité i henhold til instruks fastsatt av års-
møtet. 

§ 4 c. Kontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer under 15 år og pensjonister betaler en lavere kontingent.

Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltagelse i klubbens aktivitetstilbud.

Daglig leder eller den han bemyndiger, kan redusere eller frafalle krav på kontingent ved sykdom, arbeidsløshet, militærtjeneste 
eller av andre grunner.

§ 5. Stemmerett og valgbarhet
For å ha stemmerett må man være fylt 15 år og ha gyldig medlemskap i minst en måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. 
NIFs lov § 2-5 og for øvrig ha sitt forhold til klubben i orden. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jfr. NIFs lov § 2-9.

1 Personlige medlemmer betyr at idrettslaget ikke har anledning til å operere med andre typer medlemskap, som for eksempel familiemedlemskap og firmamedlemskap. Enten er man personlig medlem eller så er man 
ikke medlem. At det innføres familiekontingent er å anse som en rabattordning, og har ikke noe med selve medlemskapet å gjøre. 
2 Navnet trer i kraft fra 1.1.2008.
3 Idrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Hvis et idrettslags naturlige område strekker seg over mer enn en kommune, avgjør lagets årsmøte ved lovvedtak hvilket idrettsråd det tilhører.
4 Når det står "kan bli tatt opp som medlem» innebærer dette at ingen har krav på å bli medlem. Lovutvalget har uttalt at på bakgrunn av bestemmelsens tilblivelse, har et idrettslag rett til å avslå en opptakssøknad i helt 
spesielle tilfeller. I tilfelle tvist avgjør idrettskretsen om søkeren kan tas opp. Kretsens avgjørelse kan påklages for Idrettsstyret innen 14 dager etter at rekommandert melding er sendt berørte parter.
5 Bestemmelsen trer først i kraft når idrettsstyret bestemmer det.
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Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i klubben og som representant til ting eller møte i overordnede orga-
nisasjonsledd. Tillitsvalgt kan imidlertid ikke samtidig være arbeidstaker i klubben. Spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i 
klubben, kan derimot velges som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. 
 
Medlemmer som skylder kontingent til klubben, har ikke stemmerett, er ikke valgbar og kan ikke være representant til ting eller 
møte i overordnet organisasjonsledd. Medlem som skylder kontingent for mer enn 1 år, kan av styret strykes som medlem i klub-
ben6. Hvis medlemmet ved forfall skylder 2 års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved stryking fra klubbens side. 
Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent og andre forpliktelser er ordnet.

§ 6. Tillitsvalgtes godtgjørelse
Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i ut-
førelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid. Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjøring 
skal fremgå av klubbens budsjett og regnskap. 

§ 7. Kjønnsfordeling
Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjons-
ledd skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn.

Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to 
representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv. med mer enn 3 medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av 2 eller 
3 medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

Idrettsstyret7 kan når det foreligger særlige forhold gjøre unntak fra denne bestemmelsen.

§ 8. Inhabilitet8

Tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:
a) når vedkommende selv er part i saken
b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i oppstigende eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken
c) når vedkommende er gift med eller er forlovet eller samboer med en part
d) når vedkommende er leder for eller har ledende stilling i eller er medlem av styret i et selskap som er part i saken 
 
Likeså er tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke 
tilliten til vedkommendes upartiskhet, blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap el-
ler ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om 
inhabilitetsinnsigelse er reist av noen part.

Inhabilitetsspørsmålet avgjøres av det aktuelle organ9.

Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte eller ansattes tilknytning til saken eller partene 
ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og at idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende bør vike sete.

Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i samme organisasjonsledd.

Med part menes i denne bestemmelsen tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte som en avgjørelse retter seg mot eller som 
saken ellers direkte gjelder.

§ 9. Straffesaker
For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12 (NIFs straffebestemmelser).

§ 10. Årsmøtet
Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år senest 28. februar. Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds 
varsel10, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen, eventuelt på klubbens internettside. Forslag som skal behand-
les på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.

6 Skyldig kontingent må forstås å være manglende innbetaling i forhold til den betalingsfrist som styret har satt ved utsending av kontingentkrav. Skyldig kontingent for mer enn ett år må forstås slik at det kan foretas 
strykning etter ordinært årsmøte og når det er vedtatt kontingent for nytt driftsår. Lagene oppfordres til å innarbeide gode rutiner i forhold til strykning.
7 Myndighet er delegert, jf. Delegasjonsreglementet
8 Teksten i denne § kan erstattes med: "For inhabilitet gjelder NIFs lov § 2-7."
9 Inhabilitetsreglene gjelder ikke på årsmøtet.
10 Minimumsfrist i forhold til NIFs lov § 2-8.
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Fullstendig saksliste, årsberetning med regnskap i revidert stand samt rapport fra kontrollkomité, samt også regnskap for klubbens 
selskaper og innkomne forslag, skal være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.
Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede, eventu-
elt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall representanter/medlemmer som minst tilsvarer antall styremedlemmer. 
Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltagelse.

Ingen har mer enn en stemme og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort saksliste. Andre saker kan be-
handles når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av sakslisten.

§ 11. Ledelse av årsmøtet
Årsmøtet ledes av valgt dirigent.  
Dirigenten behøver ikke å være medlem av klubben.

§ 12. Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal11:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent og sekretær12.
4. Velge 2 medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen.
5. Behandle årsmelding fra styret, utvalg og komiteer.
6. Behandle regnskap for klubben og konsernregnskap i revidert stand13.
7. Behandle innkomne forslag og saker. Herunder skal årsmøtet kunne behandle enhver sak som er av prinsipiell art eller av stor 

betydning, og som kan innebære betydelige økonomiske forpliktelser for klubben.
8. Fastsette medlemskontingent.
9. Vedta klubbens budsjett.
10. Behandle klubbens organisasjonsplan14.
11. Engasjere statsautorisert revisor15 til å revidere klubbens regnskap og fastsette dennes honorar.
12. Foreta følgende valg: 

a) Leder og nestleder. 
b) 5 styremedlemmer16 for 2 år og 1 varamedlem for 1 år. Valgt styre i klubben fungerer som, eller oppnevner styrer i klubbens 
heleide datterselskaper. 
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. § 12 pkt. 10. 
d) Kontrollkomité bestående av 3 medlemmer med 2 varamedlemmer. 
e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet. 
f) Valgkomité med leder og 4 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Leder og nestleder til styret velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges enkeltvis. Deretter velges varamedlemmer sam-
let, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. 
 
Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11. 
 
Arbeidstaker innen et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i eget eller overordnede organisasjonsledd. En arbeidstaker i et 
allianseidrettslag eller lag organisert av allianseidrettslaget er ikke valgbar til verv i allianseidrettslag eller i lag organisert av samme 
allianseidrettslag. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse i perioden plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon.

Person som selv har samarbeidsavtale med organisasjonsledd, eller er styremedlem, ansatt i ledende stilling eller er aksjonær med 
vesentlig innflytelse i en juridisk person som organisasjonsleddet samarbeider med, er ikke valgbar til verv innen organisasjonsled-
det. Begrensningen gjelder dog ikke for styremedlem oppnevnt av organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får en slik samarbeidsavtale, 
styreverv, ansettelse eller eierandel i juridisk person, plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret17 kan gi dispensasjon.
11 Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på tilsvarende måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet. Fortsettende årsmøte 
kan bare behandle saker som var med i godkjent sakliste for årsmøtet.
12 Sekretæren(e) behøver ikke å være medlem i idrettslaget.
13 Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper/avdelinger, skal omfatte henholdsvis regnskapene og budsjettene for disse, og skal følge oppsettet i Idrettens kontoplan. Dette følger av at grupper/
avdelinger i et idrettslag aldri kan være egne juridiske og økonomiske selvstendige enheter, da laget ellers ikke lenger ville vært ett idrettslag. Henviser for øvrig til §16 i lagets lov.
14 Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering. Minimumsinnholdet i en organisasjonsplan er oversikt over tillitsvalgte i tillegg til styret og de andre lovfestede tillitsverv.
15 Idrettslag med årlig omsetning på mer enn kr. 5.000.000,- plikter å ha engasjert revisor, jf. NIFs lov § 2-17. Idrettslag som kommer inn under denne bestemmelsen må ta inn nytt punkt 10 i § 12: "Engasjere statsautori-
sert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap." – og med tilsvarende forskyvning av neste punkt. Videre må § 12 (nytt) pkt 11 litra d) endres til: "Kontrollkomité på 2 medlemmer med 2 varamedlemmer."
16 Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes ved vedtakelse av loven, minimum 1 styremedlem og 1 varamedlem. Det er ikke noe i veien for at styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver.
17 Myndighet er delegert, jf. Delegasjonsreglement.
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§ 13. Stemmegivning på årsmøtet
Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. 

Skal flere velges ved samme avstemning, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved 
vedkommende avstemning. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandi-
dater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmene, foretas omvalg mellom de 2 
kndidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 
For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til NIFs lov §§ 2-4 og 2-5.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette 
gjelder ikke ved valg av varemedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de 
valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne av-
stemningen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekking.

§ 14. Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinært årsmøte i klubben innkalles av klubbens styre med minst 14 dagers varsel etter:
a) Vedtak på årsmøtet i klubben.
b) Vedtak i styret i klubben.
c) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets medlemmer.
d) Krav etter vedtak i overordna organisasjonsledd: NIF eller idrettskrets.

Ekstraordinært årsmøte i klubben skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling til årsmøtet. 
Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen.

§ 15. Medlemsmøter
Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig, dog minst en gang årlig.

§ 16. Styret
Klubben ledes og forpliktes av styret som er klubbens høyeste myndighet18 mellom årsmøtene.

Styret skal19:
1. Iverksette årsmøtets beslutninger og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
2. Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøte/ting eller 

av overordnet organisasjonsledd. Styret skal videre påse at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og 
budsjettfunksjonen og har en forsvarlig økonomistyring20.

3. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.
4. Representere klubben utad. Styrets leder og ett styremedlem eller to styremedlemmer i fellesskap er signaturberettiget.
5. Styret kan meddele prokura.
6. Utarbeide beretning og legge frem revidert regnskap samt tilrettelegge alle saker for årsmøtet.
7. Vurdere de økonomiske behov innen klubben og fordele midlene til de enkelte grupper etter opptrukne planer og godkjent 

budsjett.
8. Ansette daglig leder og sportslig ledelse og fastsette instruks for disse.
9. Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse og klubbens virksomhet for øvrig.
10. Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stem-
melikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

§ 17. Daglig ledelse
Klubbens ledelse arbeider etter stillingsinstrukser gitt av styret. Daglig leder utfører de pålegg og setter i verk de vedtak som er truf-
fet av styret.

Daglig leder er leder for klubben. Daglig leder utfører de pålegg og setter i verk de vedtak som er truffet av styret
18 Denne høyeste myndighet kan ikke, verken helt eller delvis, delegeres til andre organer/personer innen laget (det kan således ikke lovfestes at et "representantskap" eller lignende skal kunne overprøve styrets vedtak).
19 Dette er et minimum av hvilke oppgaver som skal tillegges styret. Det er ikke noe i veien for at det kan bestemmes at styret skal ha andre oppgaver i tillegg.
20 Se NIFs lov § 2-17.
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Klubbens ledelse møter i henhold til sine instrukser på årsmøtet.
§ 18. Kontrollkomiteen
Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med klubbens virksomhet og påse at foretatte disposisjoner i driftsåret er i samsvar med års-
møtets vedtak, lov og reglementer, og skal sammen med valgt revisor gjennomgå klubbens regnskaper etter at disse er revidert av 
revisor. Innberetning skjer til årsmøtet.

Komiteens arbeid skjer i samsvar med bestemmelsene i NIFs lov § 2-17 og § 2-18 (kontrollkomité og revisjon) og NIFs regnskaps- 
og revisjonsbestemmelser samt egen instruks vedtatt av årsmøtet. Kontrollkomiteen kan ta ethvert forhold innen klubben opp til 
behandling.

§ 19. Grupper/avdelinger/komiteer
Laget kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Lagets 
årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med 
årlig behandling av klubbens organisasjonsplan, jfr. § 12 pkt. 10.

For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og avdelinger/ grupper kan ikke inngå avtaler eller representere 
laget utad uten styrets godkjennelse21.

§ 20. Valgkomité
Valgkomiteen velges på fritt grunnlag på årsmøtet etter innstilling fra styret, og har som oppdrag å legge frem innstilling på kan-
didater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet, samt honorar til styrets leder og medlemmer. Styrets innstilling til ny 
valgkomite skal på forhånd drøftes med sittende valgkomite.

Valgkomiteens innstilling følger årsberetningens tilgjengelighet for medlemmene. 

Valgkomiteens leder velges for 1 år. Det velges 2 medlemmer for 2 år og 2 medlemmer for 1 år. Ett varamedlem velges for 1 år. 
Valgkomiteens medlemmer kan gjenvelges 1 gang slik at maksimal funksjonstid blir 4 år. Valgkomiteens leder og varamedlem kan 
gjenvelges slik at disse vervenes funksjonstid også blir 4 år.

§ 21. Lovendring
Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten, og det kreves 
2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Lovendringen må godkjennes av idrettsstyret22, og trer ikke i kraft før de er godkjent.

Idrettsstyret kan i forbindelse med godkjenning av underliggende organisasjonsledds lover redigere disse slik at de ikke kommer i 
motstrid med bestemmelsene i NIFs lov.

§ 22 (oppløsning) kan ikke endres.

Lovendringer gjort av Idrettstinget, som har konsekvenser for klubben, trer i kraft umiddelbart. 

§ 22. Oppløsning23

Oppløsning av klubben må først behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraor-
dinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av klubben24. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer 
i tilknytning til disse, treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 21.

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av klubben tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål godkjent av idrettskretsstyret25. Ved 
oppløsning sendes klubbens arkiv til idrettskretsen.

Ved konkurs anses klubben som oppløst og mister således sitt medlemskap i NIF. Ved konkurs gjelder reglene i konkursloven og 
dekningsloven.

21 Dette innebærer bl.a. at det bare er idrettslagets styre (hovedstyre der laget har grupper/avdelinger med egne styrer) som kan foreta ansettelser, inngå sponsoravtaler, ev. andre avtaler som binder idrettslaget rent 
juridisk/økonomisk.
22 Jf. NIFs lov § 2-15. Myndighet er delegert, jf. Delegasjonsreglement.
23 Jf. NIFs lov § 2-16.
24 Ved sammenslåing skal eldste stiftelsesdato og klubbnummer for dette idrettslaget benyttes.
25 Myndighet er delegert, jf. Delegasjonsreglement.
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Referat fra årsmøtet i Rosenborg Ballklub 2013

Rosenborg Ballklubs årsmøte for 2013 ble avholdt torsdag  
27. februar 2014 kl.19:00 på Britannia Hotell.

Styreleder Ivar Koteng åpnet møtet med å ønske hjertelig  
velkommen til et nytt årsmøte.

Lederen spurte om årsmøtet hadde noen innvendinger mot at 
pressen var til stede under årsmøtet. Ingen slike innvendinger 
ble framsatt, og pressen fikk derfor tillatelse til å være til stede. 
Filming og lydopptak var bare tillatt de ti første minuttene. 
Stillbilder kunne tas under møtet. Etter årsmøtet kunne pressen 
filme og gjøre intervjuer i anvist sone.

Før man startet forretningsorden ble Stiftelsen Rosenborg 
Ballklubs Talentfonds pris utdelt til Jacob Storevik. Prisen ble 
utdelt av Per Winsnes.

Også i 2013 hadde medlemmer i Rosenborg Ballklub gått bort. 
Koteng ba årsmøtet om ett minutts stillhet til minne om de 
medlemmene som hadde gått bort i 2013.

1. Godkjenning av stemmeberettigede
Saken ble foreslått utsatt til fortegnelsen var klar. Det ble gitt 
beskjed om at personer som ønsket å forlate møtet underveis 
måtte ta med sitt registreringsnummer og levere dette i sekreta-
riatet. Dette for å ha kontroll på stemmegivningen. Fortegnelsen 
viste senere 190 stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkalling, saksliste 
og forretningsorden

Møtet ble innkalt gjennom annonse i Adresseavisen den 26. ja-
nuar, samt utsendt brev til alle medlemmer den 26. januar.  
Innkallingen var i overensstemmelse med kravene i Rosenborg 
Ballklubs lover.

Sakslisten var gjengitt på side 3 i beretningen. Det var ingen 
innvendinger mot sakslisten.

Innkallingen og sakslisten ble deretter godkjent.

Styret la fram forslag til forretningsorden på tolv punkter 
for å sørge for en ryddig gjennomføring av årsmøtet. 
Forretningsordenen var gjengitt på side i 4 i årsberetningen, 
 og ingen hadde innvendinger til denne.

Forslag til forretningsorden ble godkjent.

3. Valg av dirigent og sekretær
Styret innstilte på Tore Sandvik som dirigent og Roar Munkvold 
som referent.

Forslaget ble vedtatt uten merknad.
 

Ivar Koteng overlot ordet til Tore Sandvik for å starte årsmøte-
forhandlingene, og Tore Sandvik takket årsmøtet for tilliten.

4. Valg av to medlemmer til  
å undertegne årsmøteprotokollen

Styret innstilte på Marianne Kartum og Trygve Hernæs til å 
underskrive protokollen.

Marianne Kartum og Trygve Hernæs ble enstemmig valgt.

5. Behandle årsmelding fra styret,  
utvalg og komiteer

Dirigenten foreslo at sak 5, 6 og 9 skulle behandles under ett i 
punkt 6, for deretter å ta et samlet vedtak på sakene. Årsmøtet 
hadde ingen innvendinger mot dette.

6. Behandle regnskap for klubben og 
konsernregnskap i revidert stand

Dirigenten ba daglig leder Tove Moe Dyrhaug om å legge frem 
regnskapet for Rosenborg Ballklub og konsernet for 2013. 

Dyrhaug gikk gjennom hovedpunktene fra klubbdriften i 2013, 
samt økonomisk utvikling og regnskap for 2013:

• Tre lag i NM-finale, G16, G19 og A-laget
• Kåret til årets arrangør og året beste bane
• «Trøndelag på kamp» bidro til publikumsøkning.
• Andreplass både i serie og cup.

Dyrhaug kunne også meddele at i forbindelse med hjemme-
kampen mot Sarpsborg 08, den 24. august 2014, ville 
«Borggården» bli omdøpt til «Nils Arnes Eggens plass». Planen 
er videre å reise en statue av Nils Arne Eggen i løpet av 2015.  
Dette høstet applaus fra salen.

Konsernet Rosenborg Ballklub har redusert de norske drifts-
kostnadene med 76 mill. kr siden 2009. Samtidig er 2013 det 
første året på lenge der inntektskurven peker oppover.

Marsjfarten for konsernet er endret med 20 mill. kr siden 
2012, selv om resultatet for 2013 er 69 mill. svakere (hensyntatt 
endringer i E-cup, tomtesalg og spillersalg) enn for 2012.

Av kostnadsreduksjonen på 76 mill. kr er 30 mill. kr sportslige 
kostnader, 46 mill. kr på ikke-sportslige kostnader.

Primærinntektene for konsernet har i perioden 2008-2013 blitt 
redusert med 34 mill. kr.

Tilskuersnittet på Lerkendal økte etter mange års fall, og endte 
på 14.800 for 2013. RBK opplevde ca. 11% økning, mens publi-
kumssnittet for Tippeligaen for 2013 viste fortsatt fall.
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Billettinntektene økte også med 2,4 mill. kr sammenlignet med 
året før – med inntekter fra NM kom vi ca. 3 mill. kr bedre ut 
enn budsjettert.

Konsernets resultat etter skatt ble -14,3 mill. kr (herav majo-
ritetens andel -15,7 mill. kr), mens resultatet for Rosenborg 
Ballklub for 2013 ble -17,4 mill. kr.

Erik Hoftun redegjorde deretter for den sportslige satsingen. 
Han oppsummerte sesongen 2013, og ga en orientering  
om sesongen 2014 med hovedvekt på:

2013
• Konsekvenser av prosjekt «tilbake til røttene»
• Forberedelser til sesongen
• Serien
• Cupen
• E-cupen
• Evaluering (plusser og forbedringsområder)

2014
• Forbedringer i praksis (offensiv struktur/samhandling,              

individualisering/rolletrening og mer spill på trening)
• Balansegang mellom salg/kjøp og kontinuitet
• Vinter 2014 (rullering på laget, offensiv inngang til kampe-

ne, fortsatt defensiv trygghet)
• SalMar Akademiet (retningsendring, økte ressurser/kompe-

tanse og bedre fasiliteter)
• Balansering økonomi og sportslig fundament 

Tove Moe Dyrhaug redegjorde deretter for forslaget om  
resultatbudsjett for Rosenborg Ballklub og konsernet.

Det budsjetteres med et resultat før skatt på -6 mill. kr i konser-
net og -10,8 mill. kr for Rosenborg Ballklub.

Inntektene budsjetteres med 8 mill. kr i økning i forhold til 
2013, herav ca. 2 mill. kr fra mediepotten og 6 mill. kr i partner-
inntekter. Sesongkortsalget er tilfredsstillende.

Gevinst ved spillersalg er som tidligere år budsjettert med 12 
mill. kr. Snittet de siste sju år er ca. 24 mill., og 12 mill. kr antas 
å reflektere et «normalnivå» i dagens transfermarked

Driftskostnadene budsjetteres ned med 8 mill. kr, herav 5 mill. 
kr i sportslig avdeling og 3 mill. kr i administrative kostnader.

A-laget tar ned kostnadene med 7 mill. kr, mens budsjettet for 
SalMar Akademiet økes med 2 mill. kr.

Avskrivningskostnader for spillere er ca. 21 mill. kr lavere  
enn i 2009.

Konsernets driftskostnader er dermed 84 mill. kr lavere enn i 
2009. Av dette er 34 mill. kr reduksjon i sportslige kostnader og 
ca. 50 mill. kr på administrative kostnader.  

Etter Dyrhaug og Hoftuns orienteringer ble det åpnet for spørs-
mål fra salen.

Jan Kurås spurte om prinsipper for verdsettelsen av spillere, 
herunder om det konkret var foretatt vurderinger ved årsskif-
tet mot regnskapsført verdi. Ivar Koteng svarte at spillerne er 
vurdert til kjøpesum minus planmessige avskrivninger over 
kontraktslengden, og at det ikke var foretatt nedskrivninger på 
enkeltspillere ved årsskiftet.

Frode Thingstad hadde tre spørsmål: 
1. Har styret startet planleggingen av 100-års jubileet 19.5.17,              
    herunder om jubileums komite var oppnevnt?  
2. Vil årsmøtevedtaket om etablering av RBK-museum følges      
    opp som endel av 100-års jubileet? 
3. Gjeninnføring av årsfest.

Ivar Koteng svarte som følger: 
1. På første styremøte etter dette årsmøtet settes jubileet på     
    agendaen.  
2. Det er p.t. ingen konkrete planer om et RBK-museum.
3. Styret vil be administrasjonen om at årsfesten vurderes   
    gjeninnført.

Jan Guldahl henviste til en tidligere uttalelse fra NFF om bud-
sjettering av spillersalg, noe NFF ikke anbefaler. Ivar Koteng 
repliserte at spillersalg er blitt en naturlig del av vår virksom-
het. Vi er en klubb som utvikler spillere, noe historiske tall på 
spiller salg viser.

Dirigenten anså at debatten om årsberetningen  
og den sportslige orienteringen var over.

Statsautorisert revisor Hilde Keiseraas fra Deloitte la fram revi-
sjonsberetningen for 2013, som var uten forbehold og presise-
ringer. Konklusjonen var at årsregnskapet var avlagt i samsvar 
med gjeldende lover og regler, og det ble anbefalt godkjent slik 
det var framlagt.

Inge Five la fram kontrollkomiteens beretning for 2013. 
Konklusjonen var at kontrollkomiteen anbefalte årsmøtet  
å godkjenne årsregnskapet.

Dirigenten startet deretter votering over beretningen kapittelvis.

Styrets beretning s. 5-7:
Enstemmig vedtatt.

Årsmelding fra sportslig avdeling, s. 9-14:
Enstemmig vedtatt.

Utviklingavdelingen, s 15-18: 
Enstemmig vedtatt.

Samfunnsansvar, s. 19-21:
Enstemmig vedtatt.
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Årsmelding for det medisinske støtteapparat s. 22:
Enstemmig vedtatt.

Årsmelding for RBKs Veteranlaug s. 23:
Enstemmig vedtatt.

Årsmelding for FFU-laget, s. 24:
Enstemmig vedtatt.

Regnskapet for 2013:
Enstemmig vedtatt.

Budsjettet for 2014:
Enstemmig vedtatt.

7. Behandle innkomne forslag og saker
Innkomne forslag til lovendringer ble presentert på side 26 i 
Årsmeldingen.

Forslag fra Kenneth T. Kjelsnes

Kjelnes ønsket inntatt i lov for Rosenborg Ballklub at klubbens 
hjemmebane er Lerkendal stadion. Bakgrunnen for forslaget er 
at eventuelle fremtidige avgjørelser om å skifte stadionnavnet, 
anses som så gjennomgripende at årsmøtebehandling kreves.

Styrets ga i sin innstilling forslagsstiller støtte for sitt forslag.

Vedtak:

Lovens § 3 endres fra:

§3 Farger
Klubbens farger er sort og hvitt, klubbens merke har sort bunn, 
hvitt vertikalt felt med bokstavene R.B.K. og årstallet i gull
 
Lovens § 3 endres til:

§3 Farger og hjemmebane
Klubbens farger er sort og hvitt, klubbens merke har sort bunn, 
hvitt vertikalt felt med bokstavene R.B.K. og årstallet i gull. 
Klubbens hjemmebane er Lerkendal stadion.

8. Fastsette medlemskontingent
Styret foreslo at medlemskontingenten ble holdt uendret på 400 
kroner for vanlige medlemmer og 150 kroner for medlemmer 
under 15 år og pensjonister.

Dette ble godkjent uten merknad.

9. Vedta klubbens budsjett
Budsjettet ble vedtatt under punkt 6.

10. Behandle klubbens  
organisasjonsplan

Dette punktet hadde ingen saker til behandling.

11. Engasjere statsautorisert revisor til  
å revidere klubbens regnskap og 
fastsette dennes honorar

Styret foreslo Deloitte ved statsautorisert revisor Per Kr. Forseth 
som revisor for klubben i 2014. Revisorhonoraret for 2014 var 
satt til kroner 102.000 (eks. mva) mot kr. 120.000 for 2013.

Enstemmig vedtatt uten merknad.

12. Valg
Dirigenten orienterte om hvordan valget skulle gjennomføres. 
Leder i valgkomiteen, Knut Efskin, la fram innstillingen til års-
møtet. Innstillingen var som følger:

Styret:
Som styreleder ble foreslått Ivar Koteng (gjenvalg, 2 år).
Nestleder Leif Inge Nordhammer var ikke på valg.
Som styremedlem ble foreslått Bård Benum (gjenvalg, 2 år).
Som styremedlem ble foreslått Bente Malmo (gjenvalg, 2 år).
Som styremedlem ble foreslått Vegard Heggem (gjenvalg, 2 år).
Styremedlem Morten Loktu var ikke på valg.
Styremedlem Kirsti Brækkan var ikke på valg.
Som varamedlem ble det foreslått Ola By Rise (ny, 1 år).

Knut Efskin ga en orientering om Ola By Rises spillerkarriere, 
utdannelse, sivil yrkeskarriere og trenerkarriere.

Det ble åpnet for generell debatt. Ingen ønsket ordet. Deretter 
gikk man over til valget.

a. Leder og nestleder

Ivar Koteng var innstilt som styreleder for 2 nye år.

Leif Inge Nordhammer var ikke på valg.

Ivar Koteng ble enstemmig valgt som leder for 2 år.

b. 5 styremedlemmer for 2 år og 1 varamedlem for 1 år.

Styremedlem Morten Loktu var ikke på valg.
Styremedlem Kirsti Brækkan var ikke på valg.

Vegard Heggem var innstilt som styremedlem for nye 2 år.
Bård Benum var innstilt som styremedlem for nye 2 år.
Bente Malmo var innstilt som styremedlem for nye 2 år.

Vegard Heggem ble enstemmig valgt som styremedlem i 2 år.
Bård Benum ble enstemmig valgt som styremedlem i 2 år.
Bente Malmo ble enstemmig valgt som styremedlem i 2 år.

Ola By Rise var innstilt som varamedlem for 1 år.

Ola By Rise ble enstemmig valgt som varamedlem i 1 år.
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c. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt  
organisasjonsplan.

Ingen valg.

d. Kontrollkomité

Som leder ble foreslått Ragnar Haugan. Haugan har gjenværen-
de funksjonstid 1 år.
Merethe Storødegård var innstilt som medlem (gjenvalg, 1 år).
Katharina Erlandsen var innstilt som medlem (ny, 2 år).
Som varamedlem ble foreslått Steinar Leirvik (gjenvalg, 1 år).
Som varamedlem ble foreslått Bernt Ollestad (ny, 1 år).

Det var ingen generell debatt.

Kontrollkomiteen ble enstemmig valgt.

e. Representanter til ting og møter i de organisasjoner 
klubben er tilsluttet.

Ingen valg.

f. Valgkomiteen

Siri Marte Hollekim Strand var innstilt som leder (ikke på valg 
som medlem, ny som leder for 1 år).
Som medlem ble foreslått Marianne Kartum (ny, 2 år)
Som medlem ble foreslått Oddgeir Engdal  (gjenvalg, 2 år).
Som medlem ble foreslått Torleif Rolfsen (gjenvalg, 2 år).
Medlem Bent Skammelsrud var ikke på valg.
Som varamedlem ble foreslått Kent Ranum (ny, 1 år)

Det var ingen generell debatt.

Valgkomiteen ble enstemmig valgt.

Dirigenten takket for et godt årsmøte og et godt samarbeid.

Ivar Koteng takket dirigenten for en god ledelse av årsmøtet. 
Inge Five og Knut Efskin ble takket av med blomster.
Ivar Koteng hevet møtet kl 20:30 og ønsket alle vel hjem.

Roar Munkvold
Referent

Marianne Kartum

Trygve Hernæs
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