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Innledning: 

Styret i Sportsklubben Sprint-Jeløy ønsker velkommen til årsmøte 21.mars 2023. 

Vi innleder årsberetningen 2022 med å sitere Sprint-Jeløys formål: 

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund olympiske og paralympiske komite. 

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. 

All idrett skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, felleskap, helse og ærlighet. 

 
 
Nålevende æresmedlemmer: 

Ragnvald Thomassen 
Karl Ivar Trondsen 
Bjørn Gundersen 
Egil Hasselbakk 
Louis Leuba 
Dag Sølberg 
Arne Simonsen 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Sprint-Jeløy er ikke «bare» en fotballklubb, men en bidragsyter til samfunnet også på andre vis:  

Hovedoppgaven til Sprint er å legge til rette for at alle som vil får trene og spille fotball og utvikle sitt 

potensiale.  

I tillegg ser vi også at vi har betydning utover det å være en fotballklubb for mange. Bellevue og 

Refsnesbanen er blitt en viktig møteplass for alle fotballinteresserte barn og ungdom, en møteplass for 

de som vil stikke på løkka for å spille med kompiser, de som stikker innom å treffe kjentfolk å ta en prat, 

de som vil se på kamper og delta på diverse arrangementer. 

Sprint-Jeløy er vårt ansvar bevisst, både som fotballklubb og bidragsyter til samfunnet for øvrig. 
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SAKSLISTE ÅRSMØTET  

  

1.  Godkjenne de fremmøtte representantene 

2.  Godkjenne innkalling og saksliste 

3.  Velge dirigent (er), sekretær (er) og prokurenter  

4.  Behandle årsmeldingen 

5.  Behandle Sprints regnskap 2022 i revidert stand   

6. Vedta budsjett 2023 

7.  Hovedfokus 2023 

8.  Vedta organisasjonsplan  

9.  Fastsette kontingent for 2024 

10. Valg 

11.   Avslutte årsmøtet 
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SK Sprint-Jeløy - Respekt, kvalitet, samhold, likeverd, glede 

 
Dette er klubbens verdisett, som vi alle skal stå for og jobbe etter. 

 

 

 
 
 

 

Vi har i tillegg knyttet en målsetting opp mot klubbens verdier: ”Flest mulig, lengst mulig”. 

 

Flest mulig spillere med på fotballaktivitet lengst mulig ift tid og flest mulig spillere skal gis muligheten til å ta sine 

drømmer og sitt talent lengst mulig ift nivå. 
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STYRETS BERETNING 2022 

Styrets sammensetning i 2022 

Styreleder: Arne Simonsen 

Nestleder: Silja Dagenborg 

Medlem med ansvar for A-lag: Lars Arild Olsen 

Medlem: Christer Christensen 

Medlem: Anders Magnusson 

Medlem: Irene H. Landgren 

Varamedlemmer: Irene N. Pair (Jenteansvarlig i klubben) og Svein Holmen  

 

Kontrollkomite har bestått av: Anne Regine Utne 

Valgkomite har bestått av: Paul Porchia og Jon Eirik Ødegaard 

 

 

 

 

Styrets beretning 
 
Styret har i perioden siden siste årsmøte avholdt 8 styremøter.  

Styrets fokus har i perioden vært «Fortsatt Utvikling».  

Oppsummert mener Styret at 2022 var et godt år for Sprint Jeløy, både det sportslige, 

medlemsutvikling, på anleggssiden og organisatorisk, selv om det økonomiske resultatet for året ble 

svakere enn opprinnelig planlagt.   

Året startet med etterdønninger av Coronaepidemien, noe som førte til at de tradisjonelle 

innecupene i Mossehallen ikke kunne avholdes, med et betydelig bortfall av budsjetterte inntekter.  

Ganske raskt ble aktivitetene «normalisert» og Sprint startet opp med et medlemstall høyere enn da 

Coronaen begynte – i motsetning til de aller fleste andre idrettsklubber. En stor honnør til Klubbens 

gode medarbeidere for arbeidet i denne vanskelige perioden.  
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På den sportslige siden var alle veldig spente på hvordan vårt A-lag ville mestre opprykket til 3. 

divisjon. Når vi oppsummerte sesongen, var målsettingen nådd, med en solid plassering midt på 

tabellen. Når B-laget/rekruttlaget i tillegg leverte varene med opprykk til 4. divisjon, kan vi trygt si at 

sesongen var en suksess for seniorlagene.  

Like stor suksess var 2006-årgangens sesong i Interkretsserien, hvor laget til slutt endte på en 

imponerende 2.plass, foran en rekke klubber på høyere nivå og med langt større økonomiske 

ressurser enn Sprint. Suksessen er et resultat av mange års systematisk og profesjonelt arbeid med 

kontinuitet på trenersiden med en flott spillergruppe som har levd opp til de kravene som stilles. 

For de 2 eldste damelagene ble det forut for sesongen etablert et samarbeid med Rapid Athene. Det 

har fungert veldig godt.  

I barne- og ungdomsfotballen for øvrig har aktiviteten vært veldig høy, både på satsnings- og 

breddesiden, og for jenter og gutter. Noen utfordringer og problemer har det vært underveis, men 

de har blitt løst på en god måte. Det er spesielt hyggelig å registrere at deltakelsen på jentesiden 

utvikler seg så positivt.  

På anleggssiden har det skjedd stor utvikling:  

Prosessen med å oppgradere den nedslitte banen på Bellevue startet i slutten av september, og vi vil 

i 2023 ha et flott anlegg «Nye Bellevue» med betydelig oppgraderinger både på og rundt banene. 

Samarbeidet med Moss Kommune for å få dette til, har fungert veldig godt.  

På vår egen Refsnesbanen, gjennomførte vi et stort prosjekt for å bringe banen i overenstemmelse 

med de strenge kravene som er satt for å hindre spredning og forurensning av gummigranulat.   

Dette kostet klubben over 1,7 mill kr, hvorav vi mottok kr 350.000 fra Sparebankstiftelsen Østfold 

Akershus.  

I arbeidet med å styrke Klubben administrative prosesser og rutiner ble nesten 2 års prosjektarbeid 

kronet med at vi ble godkjent som Kvalitetsklubb av Kretsen.  

På økonomisiden ble resultatet dårligere enn vi hadde planlagt.  Bortfallet av innecupene, 

utfordringer på sponsorsiden, generell kostnadsøkning m.m. førte til et driftsunderskudd på ca kr. 

770000. I tillegg har vi i regnskapet for 2022 utgiftsført kostnadene ved miljøinvesteringen på 

Refsnesbanen.  

Klubbens økonomi er fortsatt solid, med god likviditet, og en egenkapital på ca 2,7 mill kr ved utløpet 

av 2022. Dette skyldes at Klubben gjennom flere år har bygget opp økonomien, slik at vi kan takle 

noen driftsmessige utfordringer som i 2022, og gjøre nødvendige investeringer som på 

Refsnesbanen, uten at vi må redusere klubbens sportslige og sosiale aktiviteter.  

Det er Styrets ambisjon og klare forpliktelse å levere et positivt resultat i 2023.  

Derfor alt i alt et positivt 2022.  

Dette hadde ikke vært mulig uten en profesjonell og vel fungerende administrasjon, Therese, Vegard 

og Martin – en stor takk til dere. Den daglige driften av klubben på feltet har lojalt vært sikret av de  
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ca 31 ansatte trenerne fra 12-års lagene opp til Seniorapparatet. Disse opplever alle små og store 

utfordringer i sitt daglige virke - og veldig mange gleder! En stor takk til dere.  

Og til slutt – takk til alle de frivillige foreldrene og foresatte som sammen med «Sprintapparatet» gjør 

at Klubben fungerer som et godt sted å være – og lære – for store og små og bidrar til at Jeløya blir et 

godt sted å vokse opp.  

Klubbens verdier skal sikre at dette skjer: Respekt, Kvalitet, Samhold, Likeverd, Glede.  

 

Arne Simonsen 

Styrets leder 

 
 

 

 

 

Organisasjon for øvrig: 

Daglig leder er Therese Solhaug i 100% stilling 

Vegard Haslerud er ansatt i 100% stilling som sportslig koordinator og ansvarlig for Sprint Akademiet 

Telia. 

Martin Måleng Lund er ansatt i 100% engasjementstilling som barnefotballansvarlig og nestleder Sprint 

Akademiet Telia. 

For øvrig har vi 31 trenere i større og mindre deltidsbetalte stillinger/engasjement 

Det å besette alle trenerstillingene representerer en betydelig oppgave i hektiske høstmåneder. Klubben 

er derfor tilfreds med at alle viktige trenerstillinger ble besatt i tide før årsslutt 2021.. 
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Daglig leders årsmelding 2022 

Januar 2022 var preget av koronarestriksjoner innført igjen før jul 2021, og disse hadde vi blitt godt vant til å 

forholde oss til – de hadde jo blitt den nye hverdagen vår. Dog ante vi at en oppmykning var under oppseiling, 

men våget ikke helt å planlegge som om alt skulle komme tilbake til normalen, ikke minst fordi vi ikke ante når. 

Gleden var stor da regjeringen den 1.februar meddelte at restriksjonene gradvis ville fases ut. Munnbind og 

Meteren fortsatte en stund til, men breddeidretten fikk starte opp for fullt, og i løpet av februar var verdenen vår 

blitt som før igjen.  

Klubben og Bellevue våknet til liv for fullt, det var spillere og trenere «overalt» på banen og klubbhus og det var 

heldigvis slutt på eksiltilværelsen på hjemmekontor. Vi glemmer fort og når jeg nå ser tilbake er det nesten utrolig 

at det er bare ett år siden! 

Jeg er stolt av at vi opprettholdt aktivitet og fortsatte ufortrødent med å være et samlingspunkt for så stor andel 

barn og unge (og voksne) på Jeløya i den utfordrende koronaperioden! Sprint-Jeløy fortsatte å vokse i antall 

medlemmer (altså antall spillere) gjennom 2022 også.  

Vi fikk dessverre ikke mulighet til å arrangere de tradisjonsrike innecupene våre i Mossehallen i 2022, da 

koronarestriksjonene fortsatt var gjeldende. Dette er viktige økonomiske bidrag til klubben, ergo en negativ svikt 

vi dro med oss resultatmessig. Regjeringens kompensasjonsordning ble ikke videreført i disse tidlige månedene 

av 2022, så avlysningene av innecupene ble et direkte tap for klubben.  

Vegard, Martin og jeg har god oversikt over hva som skjer i klubben, og vi er et velfungerende team - med 

konstant fokus på hvordan vi skal tilrettelegge for og videreutvikle klubben sportslig og organisatorisk.  

 

Økonomi 

2022 ble et kostbart år for Sprint-Jeløy. Vi opplevde svikt i inntekter, og økte kostnader – ikke minst på grunn av 

den omfattende oppgraderingen av Refsnesbanen. Klubben har hatt god kontroll på budsjettsprekken så 

underskudd 2022 skyldes ikke uforsvarlighet, men en del uforutsette uheldige omstendigheter, samt investeringer 

som har blitt regnskapsført som drift og ikke balanseført. Manglende inntekter fra innecupene, svikt i 

sponsorinntekter og miljøtiltak/oppgradering av Refsnesbanen er i store trekk forklaringen på det dårlige 

resultatet. Heldigvis har klubben god egenkapital og har i så måte hatt «muskler» til å tåle underskuddet i 2022.   

Det er en økende tendens til at det er noe vanskeligere å få inn utestående treningsavgifter, så dette krever mye 

arbeid og oppfølging. Treningsavgifter utgjør ca. 2 millioner av klubbens totalbudsjett på ca. 6 millioner 
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Marked 

Sponsorinntektene til klubben falt relativt dramatisk i 2022, og bidro til at året ble økonomisk krevende for 

klubben. Det blir en stadig tøffere kamp om sponsormidler. Vi håper 2023 blir bedre på dette området, da klubben 

har gjort noen tiltak for å øke disse inntektene. Det er essensielt å gi noe tilbake til våre samarbeidspartnere, slik 

som god profilering i sosiale medier, tennisballkonkurransen, publikumskamp, og B2B. Sprint-Jeløy har et godt 

omdømme, hvilket bidrar til å skaffe samarbeidspartnere.  

Publikumskampen har kommet for å bli! Vi arrangerte den for andre gang høsten 2022, med samme gode 

publisitet og økonomisk resultat som året før.  

Tennisballkonkurransen (loddsalg) på A-kamper var nytt av året i 2022, og en suksess. Det selges lodd i form av 

nummererte tennisballer, som skal kastes nærmest mulig et beachflagg på banen. Vinneren får en premie av 

sponsor som har «kjøpt» konkurransen. Stor stemning blant publikum, og fornøyde sponsorer! 

 

Sosiale Medier 

Det er viktig å formidle «vår egen historie», og i 2022 gjøres dette best gjennom Sosiale Medier. Sprint-Jeløy får 

stadig nye følgere på Facebook og Instagram. Vi arbeider veldig bevisst med hvordan vi skal formidle hva som 

skjer i klubben, med en stor variasjon i type innlegg. Det er et stort engasjement blant våre følgere, og innleggene 

våre får svært mange «likes» målt i prosent av antall følgere. Det er hyggelig å se at vi engasjerer!  

Sosiale Medier er en viktig arena for å formidle våre samarbeidspartnere, og vi ser at sponsorer anerkjenner og 

ser nytten av klubbens brede nedslagsfelt. Sosiale medier har i tillegg utviklet seg til å bli en viktig informasjons- 

og formidlingskanal til alle våre medlemmer og foresatte.  

  

Grasrotandelen 

Grasrotandelen fra Norsk Tipping er svært viktige midler for klubben, og vi ligger på et jevnt antall spillere fra år til 

år, rundt 750 personer. 

Dette genererer årlig ca kr 500.000 til klubben.  

Vi oppfordrer til at alle Sprint-medlemmer og andre støttespillere gir sin Grasrotandel til Sprint-Jeløy! 
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Medlemmer 

Klubben har et fortsatt stabilt antall aktive spillere, ca. 670, og det totale antallet medlemmer har vippet godt over 

700.  

De siste årene har gitt et stabilt antall medlemmer og vi har lite frafall. Noen gir seg utover ungdomsårene, i 

hovedsak fordi de er «lei av fotball» og ønsker å bruke tiden sin på andre ting. Det er viktig for klubben å beholde 

et godt tilbud for alle aldre og nivåer, så vi er opptatt av å tilrettelegge for flest mulig lengst mulig – og ikke bare 

ha det som en tese.   

Men antall støttemedlemmer er imidlertid stadig synkende, så vi oppfordrer sterkt til at foreldre og andre som 

ønsker det tegner medlemskap og støtter klubben! 

 

Kurs 

Klubben har stort fokus på å kurse og utdanne trenere, og det er tilbud til alle trenere om å ta Grasrottrenerkurset, 

NFF C-lisens. Sprint, v/Vegard og Martin er sertifisert til å arrangere kurset for NFF Østfold, og klubben har også 

invitert alle klubber i Moss til kostnadsfritt å delta. Dette mener vi er et viktig steg for å skape et godt 

samarbeidsklima mellom Sprint og andre klubber. I 2022 var det en utdannet trener på så å si hvert lag i 

barnefotballen, og på alle lag i ungdomsfotballen.  

 

 

Huset 

Klubbhuset på Bellevue er i aller høyeste grad et levende klubbhus, med aktivitet og folk på huset fra morgen til 

kveld. Til tider kan det være så mye samlinger og møter på kveldstid at det er fullt i alle rom… 

Normalt er det aktivitet fra kl. 08 – 22, og på dagtid er det stadig folk innom for møter, arbeidsøkter, diskusjoner 

og en kaffekopp. 

Fredagslunsjen er et hyggelig tiltak, og samler jevnt over ca. 15-20 personer til lunsj hver fredag. Det var veldig 

etterlengtet å få denne i gang igjen i 2022, etter at korona-restriksjonene forsvant. 

Utvendig er huset i relativt akutt behov for vedlikehold og renovering, og styrets vedtak om å gjøre utvendige 

arbeider i 2022 ble utsatt på grunn av klubbens store investering på Refsnesbanen.  
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Bellevue og Refsnesbanen 

Vinteren 2022 startet med store problemer på Bellevue. Kunstgresset var i svært dårlig stand, og det var i tillegg 

problemer med lyset. En igangsettelse av nytt kunstgressanlegg av anleggseier Moss Kommune var svært 

etterlengtet av alle i hele klubben. Arbeidet ble startet opp i september 2022, med helt nytt undervarmesystem og 

nytt kunstgress. Selve kunstgressflaten (men ikke spillflaten) har blitt større og anlegget er helt homogent for å 

hindre avrenning av gummigranulat. Når vi nå skriver vinter 2023 er det noen små gjenstående arbeider før hele 

anlegget blir ferdigstilt og vil fremstå som nytt og betydelig forbedret.   

Vår egeneide Refsnesbanen har blitt en flott bane etter vi gjorde de pålagte tiltakene fra Miljøverndepartementet 

for å hindre granulatspredning samt forskjønnet området rundt. Banen har fått nye gjerder, det er benker på 

vollen mot vest, innbyttebenkene er flyttet til skolegårdsiden, vi har kjøpt nye mål og byttet ut ødelagte nett, nye 

ballfangernett er på plass, og sist men ikke minst: vi har investert i et nytt lysstyringssystem.  

 

Tusen takk til alle bidragsytere i klubben! Takk til trenere og spillere som lever og ånder for fotballen i Sprint, takk 

til Vegard og Martin, og takk til styret for godt samarbeid med meg som daglig leder. 

 

Heia de hvite og de blå!    

Therese Solhaug 

Daglig leder 
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Årsmelding arrangementer 

SK Sprint-Jeløy 2022 

Innecupene i Mossehallen i januar og mars ble dessverre avlyst. Det var knyttet stor usikkerhet rundt 

om cupene kunne gjennomføres eller ikke. Men med mye usikkerhet rundt covid-situasjonen og 

dårlig påmelding var det ikke mulig å gjennomføre. Avgjørelsen bar også preg av at vi ønsket å 

gjennomføre en turnering med kvalitet og ikke prøve på noe halvveis. 

Første uka i sommerferien for skolebarna arrangerte vi sommercamp på Bellevue. Sommercampen 

ble en stor suksess med hele 94 barn påmeldt. Dagene besto av både fotball og andre aktiviteter som 

fotballgolf, strandbesøk og stolpejakt. For de yngste var det en annen aktivitet hver dag, mens for de 

eldste var det noen dager med dobbel fotballøkt. Spillerne fikk servert varm lunsj på klubbhuset hver 

dag. 

Tine Fotballskole ble som vanlig arrangert siste uka før skolestart for barna. I år var det 231 barn 

påmeldt, som er færre enn tidligere år. Det var nesten ingen av de kommende førsteklassingene og 

det var merkbart færre jenter. Mangelen på førsteklassinger kan forklares med at dette er et veldig 

lite kull. Fotballskolen ble uansett en suksess. For barn fra Jeløya virker det som kampene på 

fotballskolen betyr mer enn alle seriekamper og cuper. De eldste årgangene var som vanlig på 

Refsnes og de yngste på Bellevue. Ungdommene våre gjorde en strålende innsats som instruktører. 
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I september hadde vi minifestival for 6- og 7-åringene på Bellevue. 2016 hadde kun begynt på fotball 

to uker i forveien, så gleden var stor over å få på seg Sprint-drakta for aller første gang. Det var hele 

110 lag med og 12 baner satt opp på Bellevue denne dagen. Og vi fikk mange gode tilbakemeldinger 

fra trenere om at det var den best organiserte minifestivalen de hadde vært på i inneværende 

sesong. 

 

 

 

Marker Sparebank Jentecup ble i 2022 gjennomført på Refsnesbanen, da arbeidene på Bellevue 

hadde begynt. Det ble en liten turnering for aldersklassene 2014-2009. i 2009-klassen var det 

sluttspill hvor Bøler gikk helt til topps. Det ble spilt både 5er, 7er og 9er. Noe som var en større 

utfordring på Refsnes enn det ville vært på Bellevue.  

 

 

Med sportslig hilsen 

Martin Måleng Lund, Arrangementansvarlig 
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Årskullcupen ble også gjennomført på Refsnes da Bellevue ennå ikke var klar. Sondre Sølberg er 

primus motor for cupen. Veldig gledelig er det å se de yngre årgangene være med på dette, når de 

eldre faller bort. Det tyder på at konseptet kan vare i mange år. Halve turneringen ble spilt åp grønt 

kunstgress og halve på snø, men det tok ikke bort det gode humøret. 91-årgangen var eldst og 2004 

de yngste. 1998 stakk av med seieren. 
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Årsmelding barnefotballen 

SK Sprint-Jeløy 2022 

Det har vært et godt år for barnefotballen i Sprint. Den ekte fotballgleden er oftest aller tydeligst hos 

de yngste i klubben. Både i kamper og på trening. 

Vi kan stolt si at vi har gode og solide grupper på alle årganger for gutter og jenter i barnefotballen. 

Totalt hadde vi 31 lag påmeldt i seriespill for lagene 2010-2014, som er flere enn året før. I tillegg til 

ca. 20 lag på minifestival for 2015 og 2016. For de to eldste årgangene hadde vi lag påmeldt i både 

øvet, middels og lavt nivå slik at alle spillere skal kjenne på både utfordringer og mestring i kamp.  

I august tok vi imot et nytt kull på fotballtrening. Erfarne barnefotballtrenere i klubben var med på de 

første øktene, så 2016-foreldrene kunne ta et steg tilbake på aller første økt, samtidig som de kunne 

bli inspirert av andre foreldretrenere i aksjon. 2016 er et kull med få gutter på Jeløya, men vi er 

likevel nesten 30 av de 45 guttene i Sprint. Jentene hadde en kanonstart med engasjerte jenter, og 

etablerte seg fort rundt 20, som er veldig bra.  

Av de 1007 barna som gikk på en av de tre største barneskolene på Jeløya i 2022 spiller 44% av de 

fotball i Sprint. 30% av jentene spiller fotball og 58% av guttene. Dette er tall vi skal være fornøyde 

med, men som vi ønsker å få enda litt opp. Hos jentene varierer det fra 14-46%, så her er det 

muligheter for å stabilisere et høyere snitt. Hos guttene varierer det fra 39-73%, men gode tall hos de 

tre yngste årgangene som er en trend vi håper fortsetter. 

Vi har en fantastisk trenerskare av foreldre i Sprint-Jeløy. Både lagledere, hovedtrenere, 

hjelpetrenere og frivillige foreldre gjør en fantastisk jobb for at barna skal ha det så bra som mulig. 

Det legges ned utallige timer med planlegging og timer på Bellevue og Refsnes, som klubben er veldig 

takknemlig for. Trenerne i barnefotballen har blitt enda flinkere til å prate sammen og bruke 

hverandre på tvers av årskull. Det er alltid en foreldretrener som har vært i din situasjon før, og det 

tar trenerne våre godt nytte av. Det er veldig positivt for klubben, og naturligvis for spillerne, at dette 

er blitt en norm. Utfordringen med mindre banekapasietet under renoveringen av Bellevue ble også 

tatt på strak arm, hvor alle har vært forståelsesfulle og tålmodige i de månedene. 

2010-årgangen begynte i 2022 med sonetreninger. Her er det mange Sprint-spillere som har 

imponert stort. Spesielt på guttesiden har vi rekordmange spillere inn på sone. Flere Sprint-trenere 

har også bidratt godt inn mot sonetreninger. 
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Barnefotballen har hatt et år stappet med trygghet, trivsel og mestring. Og det skal det også bli i 

2023. 

Med sportslig hilsen 

Martin Måleng Lund, Barnefotballansvarlig 
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Årsmelding Bilbutikk1 Sprint-Akademiet  

SK Sprint-Jeløy 2022 

 

Sprint-Akademiet har hatt et stabilt år med mellom 65-80 spillere til enhver tid. 77 ved utgangen av 

2022. I desember hadde vi et godt tilskudd av 2015-spillere, som har fortsatt på nyåret. 

Sprint-Akademiet har som resten av klubben måttet være tilpasningsdyktige under renoveringen av 

Bellevue. Treningene ble gjennomført på Refsnes, med tilbud om oppmøte og mat på både 

klubbhuset på Bellevue og i garderobene på Refsnes. Martin, Vegard og Knut sto for transport av 

barna som møtte på Bellevue. Vi benytter anledningen til å takke Refsnes Vel for lån av utstyrsbod på 

Refsnes som gjorde hverdagen til akademiet enklere. I desember flyttet vi inn på gymsalen Hoppern 

for årgangene 2015, 2014 og 2013, og der blir vi ut mars. Mat serveres på Hoppern, men det er 

fortsatt mulighet for oppmøte og transport på Bellevue. 

Sprint-Akadmiet gjorde også et «stunt» i 2022 for å få med flere jenter på akademiet. Lansering av en 

egen jentedag og gratis prøvetreninger. Dessverre til ingen nytte, og vi ser fortsatt en stor utfordring 

i å få jenter som spiller i Sprint til å også ville trene på akademiet. To jenter går på akademiet ved 

utgangen av 2022. 

Sprint-Akademiet fikk i marsmåned ny hovedsponsor i Bilbutikk1. Veldig hyggelig er det at de vil være 

med å støtte utviklingen av unge fotballspillere på Jeløya. 

Første uka i sommerferien for skolebarna arrangerte Sprint-Akademiet sommercamp på Bellevue. 

Sommercampen ble en stor suksess med hele 94 barn påmeldt. Dagene besto av både fotball og 

andre aktiviteter som fotballgolf, strandbesøk og stolpejakt. For de yngste var det en annen aktivitet  

 

hver dag, mens for de eldste var det noen dager med dobbel fotballøkt. Spillerne fikk servert varm 

lunsj på klubbhuset hver dag. 

De som har vært med rundt Sprint-Akademiet i 2022 er: Paul Porchia (instruktør), Knut Markus 

(instruktør/ keepertrener), Audun Syvertsen (keepertrener), Martin Måleng Lund (Leder), Vegard 

Haslerud (Ass.leder) og Therese Solhaug (daglig leder). 

Med sportslig hilsen 

Martin Måleng Lund, Leder for Bilbutikk1 Sprint-Akademiet  

 

 
 



 
 

18 
 

 

 

Årsmelding ungdomsfotball  

SK Sprint-Jeløy 2022 

 

Endelig et koronafritt år og 2022 ble et innholdsrikt år i ungdomsfotballen i Sprint. Lagene kom godt i gang med 

trening i januar og vi fikk gjennomført en god oppkjøring for alle lag, litt utfordringer med kunstgresset på Bellevue 

i januar og februar men dette løste lagene på en god måte. Noe av det som ble mest spennende og følge med på 

var samarbeidet med Rapid/Athene på J17 og damelag som ble formalisert høsten 2021 og vi skulle nå i gang 

med å trene sammen og også spille kamper sammen. I tillegg hadde vi endelig et G16 lag i Interkrets igjen etter 

at G2006 kvalifiserte seg høsten 2022.  

Mange lag hadde gledet seg til innecupene i Mossehallen i januar, februar og mars men dette ble dessverre 

avlyst både for jentene og guttene da klubbene slet med å få inn nok lag og at det kom for tett på pandemien. 

Vårsesongen ble innholdsrik med både treningskamper, cuper og etter hvert seriespill. Vi hadde i 2022 påmeldt 

13 lag i seriespill i ungdomsfotballen og alle disse gledet seg til seriespill. 

Sommeren 2023 var vi endelig klare for å dra til Gothiacup igjen for første gang siden 2019. I 2023 reiste vi med 

13 lag til Küngsbacka, noe som var tangering av tidligere rekord for antall lag. Denne uken ble en stor suksess 

hvor vi fikk samlet ungdomsfotballen sosialt på tvers av både kjønn og alder. Rent sportslig var det mange fine 

kamper og høydepunktet ble J13 som kom helt semifinale i b-sluttspill. Dette var ekstremt moro, og vi gleder oss 

til å dra til Gothia cup i 2023. 

Høsten ble også fullt opp av gode opplevelser, mange treninger og spennende kamper. Verdt å nevne at J17 

som vi har gått i samarbeid med endte med sølv i J17 KM, en sterk sesong og en flott start på samarbeidet med 

Rapid/Athene. G16 Interkrets gjorde også en meget god sesong og endte også her med et sølv i G16 Interkrets.  
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Disse prestasjonene er vi som klubb meget stolte av og det var også flere lag som gjorde gode prestasjoner i 

seriespillet. Høsten ble avsluttet med en ny G16 interkrets-kvalifisering og vi klarte å kvalifisere oss for nok et år i 

G16 IK. Dette er klubben meget fornøyde med. 

I september stengte Bellevue for å bli totalrenovert, dette gjorde at det ble en utfordrende treningshverdag for 

lagene men her ønsker klubben å gi skryt til spillere, trenere, lagledere og foreldre for å ha vært tålmodige og 

løsningsorienterte i en periode hvor banekapasiteten var halvert. Bellevue ble åpnet igjen i januar 2023 og vi har 

nå fått et flott nytt anlegg. 

Etter sesongslutt har det blitt gjort en stor jobb rundt trenerkabalen på lagene våre fra 12-19 år og vi har nå 30 

ansatte trenere på kontrakt i ungdomsfotballen.  

Klubben vil benytte anledningen til å takke alle trenere og lagledere for en fantastisk innsats i 2022. 

 

Med sportslig hilsen 

Vegard Haslerud, Sportslig koordinator 
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Skinnsofaen – et møtested for alle 

Hva er Sprint-Jeløy? Sprint-Jeløy er for mange kun en fotballklubb, men for meg må det en mye bredere 

forklaring til.  

Sprint-Jeløy er en klubb hvor små og store møtes for første gang, traverne gjenforenes og nye bånd 

knyttes og utvikles. Fotballskole, akademi, guttelag, jentelag, A-lag, C-lag, og ikke minst fredagslunsj er 

noen av punktene som går under definisjonen.  

«Garderobekultur» er et begrep som alltid blir belyst. Døren til garderobekulturen er alltid åpen på 

Bellevue – et møtested for alle. Kulturen finner du i alle former og farger, om det er i garderoben, 

kontoret, banen eller skinnsofaen. Spesielt skinnsofaen må få sin plass i det lille samfunnet på Bellevue. 

Her møtes ansatte, trenere, lagledere, spillere og frivillige, og på denne måten faller vi tilbake til 

begrepet garderobekultur. Latter, skrøner, diskusjoner, frustrasjon og glede er noe av det du vil oppleve 

som en flue på veggen ved skinnsofaen. På Bellevue vil du kunne dele hva enn det er – Sprint-Jeløy er 

en klubb for alle.  

Uansett om det er på dagtid eller kveldstid vil du kunne møte alle fargeklatter i skinnsofaen. Bellevue 

oppfattes derfor for meg som et fristed, et sted hvor kone, mann, barn eller andre utfordringer kan 

legges til side – døren er åpen for alle emosjonelle utfordringer, og derfor vil Bellevue være et sted hvor 

du bare ER. Det er ansatte som tar deg imot, enten det er daglig leder, sportslige koordinatorer eller 

materialforvalteren på A-laget. Jeg opplever det som å bli sett, hørt og anerkjent uansett rolle.  

Et slagord for bedrifter vil ofte være «døren er alltid åpen». På Bellevue vil du faktisk kunne se at døren 

alltid er åpen.  

En oppfordring til alle der ute, enten du er fra Sprint, Moss, Kambo eller Ekholt: ta turen innom, ta en 

kaffekopp og opplev samfunnet skinnsofaen har å tilby.  

(Arne Solhaug) 
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Årsberetning senior 2022  

2022-sesongen ble året A-laget endelig var tilbake i det nasjonale selskap i seriesystemet, etter 

opprykk fra Amedialigaen sesongen 2021. Målet for sesongen 2022 var klart; etablere oss i Norsk 

tipping-ligaen og rykke opp med B-laget fra 5.divisjon til Amedialigaen.  

Nesten samtlige spillere fra opprykksåret ble resignert inn i 2022, sett bort i fra Marcus Moberg og 

Rinor Topallaj. Samtidig kom det inn noen nye tilvekster, deriblant en gammel kjenning i Fredrik 

Wasenius.  

Treningskampene ble spilt mot stort sett lag på det nye nivået (Norsk tipping-ligaen), og vi var 

naturligvis spente på hvor vi stod i forhold til de andre lagene. Med blant annet seier mot Nordstrand 

og uavgjort mot Lyn, så det ut som vi hadde noe på nivået å gjøre.  

Vårsesongen i Norsk Tipping-ligaen var vi meget konkurransedyktige, men maktet ikke ofte nok å 

bikke kampene til vår favør slik at det ble mye uavgjort til å begynne med. Likevel går vi til 

sommerferie med en 8.plass, til tross for at vi følte vi hadde fått dårlig betalt i form av poeng. A-laget 

røk ut av NM i 1.runde hjemme mot Moss Fk, i et spennende derby som endte 2-3 til gultrøyene fra 

bysiden.  

B-laget gikk til sommerferie med en 4.plass, og der visste vi at det måtte strammes til ytterligere for å 

klare målet om opprykk.  

 

 

 

Sommeren mistet vi et par spillere til studier og jobbrelaterte/familiære årsaker i Thomas Måleng, 

Eirik Kaldheim og Håkon Kolsvik. Inn kom to lokale og tidligere Sprint-gutter i Henrik Hanche 

Hafskjold og Christopher Hjelkrem. Samtidig flyttet vi opp Sander Urstad Andresen fra G16-laget i 

klubben, etter gode prestasjoner på B-laget og i interkretsserien.  
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Høstsesongen startet meget bra med en ubeseiret august-måned, der vi innkasserte 13 poeng av 15 

mulige. Vi lå lenge rett bak Eik-Tønsberg og klarte akkurat ikke å være med på kampen om 4.plassen 

helt inn. A-laget ender med en respektabel og bra 6.plass.  

Samtidig viste B-laget alvor med en høstsesong der det ble tatt 33 poeng av 39 mulige, noe som er 

meget sterkt. Konsekvensen av denne høstsesongen til B-laget ble et opprykk til Amedialigaen. 

Toppscorer for A-laget ble Tim Reinback med sine 22 mål sammenlagt (Serie og NM) og for B-laget 

Isak Østrem med 11 mål.  

 

Oppsummert ble målene for sesongen 2022 nådd, med 6.plass for A-laget og opprykk for B-laget. En 

vellykket sesong! 

 

 

 

Med hilsen 

Vegard Gildseth Andersen, A-lags trener 
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Innsendte årsmeldinger fra noen av lagene våre i yngres avdeling 

 

Årsberetning for år 2022 for J2011 

I 2022 har J2011 består av 15 spillere fra Reier, Refsnes og Ramberg. Vi har et trenerteam bestående 

av to hovedtrenere og tre hjelpetrenere. I tillegg har vi to oppmenn som følger laget. Vi har trent fast 

to dager i uka gjennom hele året.  

Før påske hadde vi hatt 3 treningskamper og vi tok med laget til Sandefjord for å se det norske 

kvinnelandslaget spille mot Kosovo. Etter påske var det fullt kjør med seriestart der vi stilte med 2 lag 

for at jentene skulle få spilt mest mulig fotball. Vi spilte 12 seriekamper før sommerferien og var også 

med på Sporten cup i Skjeberg i april. 

Det store høydepunktet for alle ble allikevel Øbollen i juni. Der stilte vi med to lag og var også så 

heldig at vi fikk med oss to jenter fra 2010 som kunne bistå laget. Vi var heldig med været og gjorde 

det veldig bra i turneringen. Hele laget kunne reise hjem med mange gode opplevelser både på 

banen og sosialt.   

Jentene hadde en trening i løpet av sommerferien kombinert med bading. 

Etter sommerferien spilte vi 11 nye seriekamper og var med på Eikacup i august. I september dro 4 av 

jentene på keepertrening i Råde i regi av NFF Østfold.  

I oktober hadde vi kveldsmat etter trening der vi hadde «pizzaverksted» og vi var også med på Sprint-

Jeløy jentecup på Refsnes. I november gjennomførte vi spillermøte på Bellevue der vi bestilte inn 

pizza og tok en prat rundt neste sesong der vi skal spille 9’er og vi deltok også på cup i Langhus i 
tillegg til at vi gjennomførte treningskamper mot Langhus på Refsnes i slutten av november.  

Vi avrundet året med at jentene fikk julegaver på årets siste trening av de svært så snille nissene.  

Mange hyggelige aktiviteter venter oss også i 2023 men allikevel ønsker vi å trekke frem det som er 

aller viktigst, nemlig det sterke samholdet i dette laget. Trenerne har sjelden sett en gjeng som er så 

inkluderende, både når det gleder kontakt på tvers av skoler, men også når vi har med hospitanter 

fra 2012.  

Vi gleder oss veldig til 2023 sesongen og ikke minst til å dra nok en gang på Øbollen i Sverige i juni. 
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Årsberetning 2022 – Sprint-Jeløy G2015 

 

G2015 gjennomførte i 2022 sin første hele sesong, og det er ikke rent lite fotballglede denne gjengen 

har å by på! Laget består av hele 52 spillere fra seks ulike skoler, så det er mye å holde styr på for de 

rundt 15 foreldretrenerne. Vårt hovedfokus er at gutta skal bli gode 1 mot 1, både offensivt og 

defensivt, men samtidig evne å løfte blikket og få med seg de andre på laget. Vi er også opptatt av 

god oppførsel, og at de skal følge med og gjøre så godt de kan på trening og i kamp. De leverte 

strålende innsats under årets 3x3-minifestivaler (som er deres seriespill) rundt omkring i Østfold, der 

vi stilte med minst seks lag i hver runde. Høydepunktet var nok da vi selv arrangerte minifestival på 

Bellevue, kunne stille med hele åtte lag, og ikke minst satte ny salgsrekord i kiosken! 

 

Utover høsten økte vi treningsmengden til to ganger i uka, og vridde fokuset over på femmerfotball, 

som er det gutta skal spille de neste to årene. Det har vært en overgang de har tatt på strak arm, og 

de aller fleste har allerede fått diamantformasjonen under huden. Ingen tvil om at det kommer til å 

bli mye moro med denne gjengen i årene som kommer! 

 

Terje Krumins 

Hovedtrener 
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    Sprint-Jeløy J13 (2009) 

Gothia var årets høydepunkt for laget som var den eneste Sprintlaget som var igjen på fredag. Det 

ble litt ekstra logistikk for flere foreldre her, da vi svært gledelig måtte bli en dag til. Jentene stor 

koste seg og foreldre også.  

Vi deltok i Adidascupen for første gang i 2022: Vi kom videre, men møtte til slutt et sterkt Lynlag som 

nådde helt frem til finalen for J13.  

I serien gikk det litt tyngre. Vi stilte med to 9er lag. Lagene spilte godt mot gode lag, men tapte 

allikevel. Det ble så klart noen hyggelige seiere også. Lagledelsen retter en stor takk til spillerne som 

håndterte dette helt strålende. Etter en lang serie (siste kamp i midten av november) tok laget en 

avslutning med pizza på Peppes.  

  Fra Gothia 
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Sprint-sangen 

Det bor en klubb der utpå øya 
Og det er det gutta som har vaska seg 

Når bare vi blir varm i trøya 
Så skal vi vise mange rare ting. 
Og vi skal alltid holde sammen 

selv om vi motgang møter på vår vei 
Så skal vi synge sammen du og jeg. 

For Sprint er klubben som har vaska seg, tjo hei! 

Heia de hvite og de blå! 

Fredrikstad skal vi ut å slå 

Så tar vi Vålerenga, og så tar vi kjæringa på senga, 

Selv, hei! Om, hei! 

Stillingen er svak så syng med vel behag. 

a a a a a a a det går bedre, og bedre dag for dag 
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«Jente-sangen» 

 

«Vi er englene fra øya» 

 

Vi er englene fra øya, 

Sprint er klubben vår. 

Blått og hvitt har vi på trøya, 

og på Bellevue vi bor. 

Målet vårt er alltid toppen, 

derfor står vi på! 

Vi er englene fra øya, 

som lar ballen gå – 

er du med på den?! 
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ÅRSBERETNINGEN 2022 

ER FREMLAGT AV STYRET I SPRINT-JELØY 21.mars 2023 

 

 

 

 

Arne Simonsen 

Styreleder 

 

   

 

 

Silja Elisenberg Dagenborg  Christer Christensen  Lars Arild Olsen 

Nestleder    Medlem   Medlem 

 

 

 

Irene H. Landgren   Anders Magnusson    

Medlem    Medlem     

 

 

 

Therese Solhaug 

Daglig leder                             

 


