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Åpning av årsmøte

Sandnes Ulf Toppfotball er et idrettslag i Sandnes kommune. Sandnes 
Ulf Toppfotball inngår i en idrettslagsallianse med Sandnes Ulf fotball 
klubb allienseidrettslag. Idrettslagets formål er å drive idrett organisert 
i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). 

02
—

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig 
aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 
Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Sandnes Ulf Toppfotball er medlem av Norges Fotballforbund (NFF) herunder Norg-
es Fotballforbund Rogaland (NFF Rogaland). Idrettslaget er medlem av Norges 
idrettsforbund (NIF) gjennom Rogaland Idrettskrets (RIK) og er tilsluttet idrettsrå-
det i Sandnes. I tillegg er Sandnes Ulf Toppfotball medlem i interesseorganisasjonen 
Norsk Toppfotball (NTF).

Klubbens mål: 
•  Et A-lag som befester stillingen som et topp 20-lag i Norge.
•  Utvikling av en klubbstruktur og en infratruktur som skap en 
    bærekraftig klubb med en sunn økonomi.
•  Samfunnsansvaret vårt er en B&U-satsning som gir gode læringsmiljøer 
   for barn og ungdom. Dette vil igjen gi vekst for Sandnes Ulf og våre omgivelser.
•  Et utviklingsmiljø som tiltrekker seg de største talentene og tar 
   vare på disse gjennom et inkluderende toppidrettsmiljø.
•  Sandnes Ulf skal selge spillere til høyere nivå når dette er riktig for 
   å styrke klubbens drift og attraktivitet for spillere.

Visjon: 
Vi i Sandnes Ulf ønsker å dele minner for livet.

Misjon:
Sandnes Ulf skal være et topp 20-lag i Norge, forankret i regionen og bygget på  
økonomisk bærekraft. Vi skal være tydelige på vårt samfunnsansvar om å utvikle 
barn og ungdom både på og utenfor banen.

Verdier:
FOLKELIG - Betyr at vi passer inn hos alle, og alle hos oss!
AMBISIØS - Betyr at vi setter oss høye mål og arbeider hardt for å nå dem!
REDELIG - Betyr at vi er ærlige, oppriktige og rettskaffen!Foto: Nanco Hoogstad
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Godkjenning av fremmøtte  
representanter

03
—

3.1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 

3.2. Valg av dirigent, referent og to 
representanter til å underskrive protokoll. 

3.3. Godkjenning av forretningsorden. 

Pkt. 1. Årsmøtet ledes av valgt dirigent.

Pkt. 2. Valgte sekretær fører protokollen. Protokollen skal underskrives av valgte 
medlemmer senest 2 uker etter årsmøtet.

Pkt. 3. Ingen medlemmer må gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med 
unntak av innledningsforedrag settes taletiden til 5 min. første gang og 2 min. 
andre og tredje gang. Medlemmer som forlanger ordet til forretningsorden har 
1 (ett) min. taletid. Ønsker medlemmer å delta i debatten, rekkes hånden i været 
slik at dirigent/sekretariat kan oppdatere talerlisten.

Pkt. 4. Dirigenten kan forkorte taletiden, samt sette strek for inntegnede talere 
etter behov.

Pkt. 5. Alle vedtak og valg avgjøres med alminnelig flertall, bortsett fra de unn-
tak NIFs og idrettslagets lover fastsetter. Alle valg der det foreligger flere enn ett 
forslag foregår skriftlig eller om det stilles krav om det. Blanke stemmesedler tell-
er ikke, og stemmene regnes ikke som avgitt. Øvrige avstemminger foregår med 
håndsopprekking.

Pkt.6. Forslag og vedtak føres inn i protokollen med antall avgitte stemmer for og 
imot, samt hvem som har hatt ordet i saken.

Pkt. 7. Eventuelle forslag som fremmes under forhandlinger, må leveres dirigent-
en skriftlig og være underskrevet med medlemmets navn. Forslag kan bare frem-
mes i saker som står på saklisten. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake, og nye 
forslag kan ikke fremmes, etter at strek er satt eller at saken er tatt opp til votering.

Foto: Nanco Hoogstad
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2020 var første hele driftsår for Sandnes Ulf Toppfotball 
i idrettslagsallianse med Sandnes Ulf fotball klubb og 
dermed et historisk år. På flere områder. Klubben skulle 
åpne Øster Hus Arena, norges mest moderne fotballsta-
dion. Samtidig skulle A-laget ta fatt på sin sjette sesong i 
OBOS-ligaen - sin ellevte sammenhengde sesong i norsk 
toppfotball.

Datoen fredag 13. mars ble satt som dato for åpningen av 
Øster Hus Arena. En stadion de involverte hadde brukt 
flere år på å planlegge. Endelig var praktbygget klar for 
åpning og kampen mot Viking var så og si utsolgt. 6046 
supportere skulle endelig få se de lyseblå i aksjon i byens 
nye storstue. 

Steffen Landro hadde signert som hovedtrener for 
Sandnes Ulf i november 2019. Med seg hadde han 
fått Olli Harder som assistent. Sammen hadde de en 
slagkraftig tropp med både nye og gamle spillere. Selv 
om årets første treningskamper bar preg av mye prøving 
og feiling, var det knyttet stor spenning og optimisme til 
2020-sesongs utgave av de lyseblå. Blant annet var det 
hentet en rekke lokale spillere, med stortalentet Mag-
nus Retsius Grødem i spissen.

Mens Landros team og spillere gjorde seg klar til åpning-
skampen var det en surrealistisk situasjon som utviklet 
seg. I Sandnes, Rogaland, Norge og resten av verden.

Tirsdag 10. mars satt styreleder og daglig leder i klub-
ben sammen med lokale helsemyndigheter. Etter flere 
positive prøver på Covid-19 viruset i Sandnes ble det 
diskutert om kampen skulle spilles for tomme tribuner. 
12. mars innførte regjeringen de mest inngripende tiltak 

landet har hatt i fredstid. Den avlyste åpningskampen 
på Øster Hus Arena ble knapt en parantes. Hele samfun-
net ble nedstengt.

Situasjonen førte til omfattende møtevirksomhet for 
administrasjonen og styret i klubben. Både internt og 
eksternt med NFF, NTF, kommune og helsemyndigheter. 
All aktivitet ble stanset og oppstart av sesongen satt på 
vent.

Stans i aktivitet førte til permittering av alle ansatte i 
klubben, de fleste 100%, noen 50%. En situasjon som 
var både utfordrende og vanskelig. Men som var nød-
vendig i forhold til de økonomiske prognosene.

Etter hvert ble det lettelser i de aller strengeste tiltakene 
og A-laget fikk mulighet til å møtes igjen for trening, 
og sesongens andre oppkjøring mot seriestart. Under 
strenge protokoller fikk toppfotballen i landet drive 
med trening, mens klubbens rekruttlag havnet i en van-
skelig situasjon da alle over 20 år ikke hadde mulighet 
til kontakttrening.

3. juli spilte Sandnes Ulf sin første, offisielle kamp på 
Øster Hus Arena. Motstander var Øygarden FK. De lyse-
blå vant en særdeles nervepirrende stadionåpning 4-3 
og Magnus Grødem noterte seg for to mål. På grunn av 
strenge covid-19 restriksjoner var det bare tillatt med 
200 supportere til stede. Noe som selvsagt la en stor 
demper på åpningskampen. 

Hele sesongen var tydelig preget av covid-19. Både for  
klubb og samfunnet forøvrig. Spillere og trenere levde 
under strenge restriksjoner, kamper ble avlyst og flyttet 

på grunn av motstandere i covid-19 karantener. Stadig 
nye forutsetninger gjorde det vanskelig å planlegge 
langt fremover sportslig sett og klubben var preget av 
flere langvarige skader på nøkkelspillere. Selv om det 
ble innført ulike økonomiske «pakker» fra regjeringen 
var det usikre og utfordrende tider.

Sportslig ble sesongen en berg-og-dalbane. En noe 
skuffende syvendeplass betydde at spill om opprykk 
gjennom kvalifisering glapp med ett fattig poeng. Noen 
lyspunkter var det likevel som en meget solid hjemme-
form og to seirer mot Sogndal.

Administrasjon
Administrasjonen i klubben har i 2020 bestått av kom-
mersiell leder Vibeke Steen, Stefan Jønsson, selger, 
økonomileder John Are Larsen, samt daglig leder Tom 
Rune Espedal. I november overtok Øystein Elvestad 
stillingen som kommersiell leder da Steen gikk over i ny 
jobb. I tillegg ble Cecilie Johannesen ansatt som ansvar-
lig for privatmarked og arrangement våren 2020. Klub-
ben har i tillegg Tomi Markowski som utviklingsleder, 
Owe Salvesen og Markus Tveit som spillerutviklere og 
Arturo Cleveland som toppspillerutvikler og trener 
Sandnes Ulf 2/G19. 

Alle har i 2020 lagt ned et betydelig arbeid for klubben 
og det står virkelig respekt for måten de ansatte har 
jobbet for klubben i svært utfordrende tider.

Kampavvikling og arrangement har, selv med store be-
grensninger og strenge regler, vært gjennomført på en 
veldig bra måte. Tilbakemeldingene fra fotballforbun-
dets representanter etter kampgjennomføringene er 
for 2020 særdeles positive. Helt i toppen av OBOS-liga-
en arrangementsmessig. Vi er stolte av å levere på et 
høyt nivå i kamp etter kamp. Arrangementskomitéen, 
med Cecilie Johannesen og Tommy Hansen Reiestad i 
spissen, har i 2020 gjort en utmerket jobb ifm gjen-
nomføring av kampene. I tillegg må vi ikke glemme at 
det ikke ville vært mulig å arrangere våre kamper uten 
god hjelp fra frivillige som har stilt opp og gjort disse 
arrangementene mulige.

Styret vil takke alle som har stilt opp for klubben i 2020. 
Vi er svært ydmyke over å ha med mange som har gjort 
en uvurderlig jobb for klubben i en vanskelig tid.

Styret
Det er avholdt 14 styremøter i perioden. Flere av 
styremøtene er avhold digitalt. Det er avholdt ett felles 
møte med Sandnes Ulf fotball klubb. I tillegg har styret 
avhold 3 strategisamlinger i perioden.

Styreleder, daglig leder og økonomileder har hatt flere 
møter sammen i forhold til covid-19 situasjonen. I til-
legg har disse tre deltatt på flere møter med NFF, NFF 

Rogaland, Sandnes kommune, NIF og NTF.

Styret ønsker å rette en spesielt stor takk til daglig leder 
Tom Rune Espedal og økonomileder John Are Larsen for 
måten de har håndtert covid-19 situasjonen for klubben.

Økonomien i Sandnes Ulf Toppfotball er utfordren-
de. Klubben presenterer et positivt resultat, men den  
underliggende driften er negativ. Overskuddet skyldes 
inntektsførte poster knyttet til stadionanlegget. 

Representasjon
Representanter for Sandnes Ulf Toppfotball har deltatt 
på møter med NIF, NTF og NFF i perioden.

Tom Rune Espedal er styremedlem i Norsk Toppfotball 
(NTF).

Pål Thornes er varamedlem for idrettsrådet i Sandnes.

Styrets sammensetning i perioden:
Leder, Terje Hopen
Nestleder,  Eirik Gundegjerde
Styremedlem, Bodil Skjørestad
Styremedlem, Rasmus Møller
Styremedlem, Eirik Salvesen
Styremedlem, Normann Oftedal
Styremedlem, Andreas Westlye
Styremedlem, Jan Einar Thesen
Varamedlem, Anne Tengs-Pedersen

Revisor, Idsøe & Ravnås revisjon

Valgkomiteleder, Cato Østerhus
Medlem, Tom Erik Maldal

2021 sesongen
I skrivende stund ser det ut til at 2021 sesongen i 
OBOS-ligaen startes opp 15. mai, halvannen måned et-
ter oppsatt terninliste. Med fortsatt krevende covid-19 
situasjon i samfunnet jobber klubben, sammen med 
NFF og NTF, for å finne løsninger som gjør at kamper kan 
avholdes og sesongen gjennomføres. 

Målet for årets sesong er, i følge sportslig, å kjempe om 
direkte opprykk til eliteserien. Det er gjort investering-
er i spillertropp og optimismen er stor. I tillegg håper 
styret på en mer normal hverdag for alle som er involvert 
i klubben, byens innbyggere og samfunnet forøvrig. Vi 
drømmer alle om en fullsatt Øster Hus Arena med mye 
å feire.

JOBBA, JOBBA, JOBBA!

Sandnes, 13. april 2021
ved styreleder i Sandnes Ulf Toppfotball
Terje Hopen

Styrets årsrapport

Årsmeldingen dekker perioden fra 1. januar 2020 til 20. april 2021.

04
—
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Årsrapport A-laget
2020 sesongen var en historisk sesong på alle måter. Vi flyttet  
inn på vår fantastiske arena med treningsforhold som vi har drømt 
om i årevis. I tillegg fikk vi på plass et helt nytt trenerteam med 
Steffen Landro i spissen.

04
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Troppen vi startet året med vår en bland-
ing av unge fremadstormende og rutinerte 
spillere som skulle ta et nytt nivå på ny sta-
dion og nye spilleprinsipper. Treningene 
startet tidlig i januar og første uken i febru-
ar flyttet vi inn på Øster Hus Arena. Det var 
mildt sagt en stor endring, og det skapte 
entusiasme. Treningene var intensive og 
tøffe, og dessverre slet vi med skader gjen-
nom denne perioden. Vi startet med tren-
ingskamper før det store «sjokket» kom. 
Det ble full nedstenging dagen før vår sta-
dionåpning mot Viking 13. mars på grunn 
av Covid-19 utbruddet. Dette førte til flere 
måneder med usikkerhet, egentrening og 
permittering av spillergruppen og delvis 
trenerstab. Det ble i denne perioden holdt 
møter og seanser på Teams for å prøve å 
holde gruppen samlet.

Perioden var svært krevende, men vi 
kom oss gjennom og fikk startet trening-
skamper og deretter rett inn i seriespill i 
starten av juli. Vi åpnet sterkt med seier 
mot Øygarden og frem mot halvspilt serie 
lå vi på en flott 4. plass.

Utviklingen viste tydelig at vi hadde blitt 
et meget sterkt hjemmelag, men også at 
slet veldig på bortebane. Vi gjorde flere 
grep underveis. Et av grepene var å hente 
inn tidligere spiller og trener Bojan Zajic 
som trener/assistent på A-laget. Vi var inne 
i en tøff periode i siste halvdel av sesongen. 

Allikevel klarte vi å snu trenden de siste 
seks kampene. Dessverre var dette ikke 
nok til å sikre årets mål om kvalifisering-
spill til eliteserien, noe som var skuffende 
for spillere, ledere og klubb. Sesongen var 
derfor over 13. desember etter uavgjort 1-1 
borte mot Ranheim. Vi endte dermed opp 
på 7. plass i OBOS-ligaen med 41 poeng. 
11 seiere, 8 uavgjort og 11 tap var fasit etter 
den spesielle sesongen 2020.

Spillere inn: 
Magnus Rets Grødem, Adnan Hadzic, 
Espen Hammer Berger, Aslak Falch, 
Jostein Ekeland, Andre Sødlund, Sander 
Finjord Ringberg og Artan Memedov.

Lånespillere inn: 
Tord Salte, Mads Berg Sande, Horenus 
Taddesse, Alexander Johansson

Spillere ut: 
Kaloyan Kostadinov (solgt til 
Stabæk), Simon Colina (Kvik 
Halden) og Johannes Laaksonen.

Hovedtrener: Steffen Landro
Assistenttrener: Ollie Harder
Assistenttrener: Bojan Zajic
Keepertrener: Jason Wyn-Jones
Toppspillerutvikler: Arturo Cleveland
Medisinsk ansvarlig: Amanda Andelic
Oppmann: Rolf Goa
Oppmann: Pål Thornes

 Sandnes Ulf Toppfotball 
Tom Rune Espedal 

1 Pål Vestly Heigre 20 1 21 1852 0 0 0
12 Markus Vassøy  Nilsen 2 0 2 180 0 0 0
40 Sander Åke Andreas Lønning 1 0 1 90 0 0 0
31 Aslak Falch 15 0 15 1298 0 0 0

- Chris André Formo 0 1 1 22 0 0 0
3 Ári Mohr Jónsson 21 6 27 1976 1 4 0
4 Kevin Michel Jablinski 9 9 18 916 0 1 0
5 Christer Reppesgård Hansen 21 4 25 1737 1 4 0
2 Espen Hammer Berger 32 0 32 2863 0 5 0
17 Ingvald Sandvik Halgunset 8 0 8 652 0 0 0
22 Jasmin Bogdanovic 11 10 21 970 0 0 0
32 Claes Philip Kronberg 15 4 19 1217 1 0 0
23 Tord Johnsen Salte 25 3 28 2247 0 3 0

19 Johannes Andres Hummelvoll-Nunez 12 16 28 1256 4 0 0
7 Vesa Johannes Laaksonen 2 3 5 284 0 1 0
6 Christian Tamba Landu Landu 24 7 31 2030 1 6 0
7 Simon Colina Dominguez 2 6 8 339 0 0 0
- Kaloyan Kalinov Konstadinov 3 3 6 336 0 0 0
20 Adrian Berntsen 6 2 8 544 1 0 0
21 André Sødlund 30 2 32 2394 1 1 1
25 Sander Finjord Ringberg 19 10 29 1755 0 2 0
18 Chris Thodal Sleveland 10 4 14 979 1 3 0
7 Mads Berg Sande 9 5 14 980 2 1 0
11 Horenus Zewdu Tadesse 6 6 12 611 0 2 0
14 Adnan Hadzic 22 0 22 1880 0 6 0

10 Magnus Retsius Grødem 30 2 32 2568 14 5 0
9 Jostein Ekeland 12 5 17 938 4 0 0
10 Sanel Kapidzic 8 6 14 782 2 1 0
16 Maxwell Michael Effiom 7 4 11 599 2 0 0
30 Kent Håvard  Eriksen 34 1 35 3021 16 2 0
15 Matteo Vallotto 0 2 2 9 0 0 0
- Artan Memedov 0 6 6 141 0 0 0
11 Eric Alexander Johansson 3 4 7 274 0 0 0

- Simon Toft 0 2 2 63 0 0 0
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Statistikk: Jan Kåre Horpestad

Foto: Nanco Hoogstad
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2020 har vært et unntaksår for oss slik som de fleste. 
Året startet bra; Vi flyttet inn på Øster Hus Arena, vi fikk 
satt i gang bedre struktur og systematikk i planarbei-
det som vi fikk prøvd ut på praksisfeltet. Trenerne satt 
sammen og planla øktene og hadde dialog om spilleres 
utvikling daglig. Vi brukte planverket og la mye fokus på 
inngang, gjennomføring og etterarbeid på hver eneste 
trening. Det var mye spennende på gang og alle synes 
det var mer givende å arbeide på denne måten. I januar 
hadde vi tre spillere som ble tatt ut til landslagssam-
ling for G16 noe som er en tydelig indikasjon at det har 
blitt gjort mye bra. Frem til nedstengingen 13.mars var 
det meget god og høy aktivitet i utviklingsavdelingen. 
Hele utviklingsavdelingen ble permittert fra 20.mars 
til 30.juli. Owe og Arturo hadde ca 20% stilling i denne 
permittering for å gjennomføre to treninger med G16 
og rekruttgruppen og til dels ivareta skolesamarbei-
det. Utviklingsavdelingen var tilbake i arbeid og vanlig 
aktivitet fra 1.august. Det ble gjennomført elleve tren-
ermøter og noen workshops internt gjennom året. Det 
har vært noen gledelige erfaringer i år blant annet at 
Kayolan Kostadinov markerte seg tydelig på G18-land-
slaget i vinter som gjorde at han ble veldig attraktiv for 
flere Skandinaviske toppklubber. Det endte med salg til 
Stabæk og Kay har gjort en meget god figur i Eliteserien 
i høst. Klubben har en målsetning om å selge spillere til 
høyere nivå når det er riktig for å styrke klubbens drift 
og attraktivitet for spillere. Det har også vært salg av 
par andre spillere til høyere nivå på spillere fra egen ut-
viklingsavdeling.

AKADEMIKLASSIFISERING/NTF SPORT
Det ble avholdt årlig fagseminar på La Manga i februar 
der utviklingsleder deltok. Det var planlagte ny klas-
sifiseringsrunde som skulle være frem til høsten 2021 
og det ble lagt en klar plan på hvordan arbeidet skulle 
gjennomføres i klubb og NTF. Det ble arbeidet mye med 
utviklingskontrakten som skulle vise hvilke områder vi 

ønsket å forsterke og konsolidere for perioden. Han-
dlingsplanen skal forpliktes i teknisk hjerte, presenteres 
for styret og signeres av ledergruppen. Etter at Covid-19 
brøt gjennom ble dette arbeidet forskjøvet til 2021. Det 
har blitt holdt flere digitale møter og god dialog mellom 
NTF Sport og klubb gjennom året. Det har blitt lagt et 
godt grunnlag for 2021. Etter min forståelse så har ut-
viklingsmidler ift to stjerner i akademiklassifseringen 
blitt utbetalt på ordinært vis i 2020.

KAMPPLATTFORM
Det har vært et utfordrende år for spill av ordinære 
kamper men vi har heldigvis deltatt nasjonal tiltak G16 
og spilt kretsserie i U20 og G16 serie med våre lag. G16 
fikk spilt enkeltserie med 11 kamper  med 10 seire og 1 
uavgjort og ble kretsmestere i NFF Rogaland. U20 spilte 
innledende dobbelserie med 8 kamper med påfølgende 
sluttspill. De endte som nr. 4 i serien og slo ut Viking (et-
ter straffekonk) i kvartfinalen, slo Bryne 2-1 i semifinalen 
og tapte finalen 0-1 mot Djerv 1919. 

Det har også vært gjennomført mange treningskamper 
innenfor smittereglene som er satt av NFF og norske  
myndigheter.

REPRESENTASJON
G18 landslag: Kayolan Kostadinov (februar)
G16 landslag: Magnus Rugland Ree (januar, august og 
oktober), Artan Memedov (januar og august) og Mirkan 
Bugurcu.

SAMARBEID
Det har vært viktig å ha en åpen og god dialog med våre 
samarbeidspartnere og naboklubber gjennom året. 
Skolesamarbeidet vi har med Wang Ung og Sandnes vgs 
er noe av det beste i landet og sentralt hvis vi i fremtiden 
skal kunne tilby et helhetlig tilbud for spillere som har 
ambisjoner om spill i toppfotballen. Skolene viste god 

forståelse når våre ansatte var permitterte og vi 
greide allikevel å opprettholde god nok kvalitet i 
samarbeidet. Det har resultert at vi har forlenget 
våre skoleavtaler med Wang Ung og Sandnes vgs 
for flere år fremover.

Klubbsamarbeidet gjennom Team Sandnes Vel-
de (Velde sponser Team Sandnes) gjør at vi har 
god dialog med mange klubber i regionen spesi-
elt har vi tett dialog og formalisert avtale med 
Ganddal og Bogafjell. Team Sandnes Velde er et 
populært spillerutviklingstilbud for våre fremste 
12-14 åringer i regionen. Spillere herfra vil nomi-
neres til kretslag i NFF Rogaland. 

NFF Rogaland er en viktig samarbeidspartner for 
oss på spiller-, trener og klubbutvikling. Vi fikk 
arrangert noen Grasrottrenerkurs gjennom 2020. 
Vi ser også på hvordan Krets – Toppklubb kan dra 
nytte av hverandre på flere områder og det ligger 
en skisse klar for videre samarbeid.

VEIEN VIDERE
Det første året med Sandnes Ulf Toppfotball har 
vært en stor prøvelse og det er det fortsatt når vi 
går inn i 2021. Etableringen med å satse mer på 
G16 og G19 toppfotball har gitt en mer tydelig 
retning for unge spillere som ønsker å satse på 
fotball. Vi tror fortsatt sterk fokus på samarbeids-
modeller med Sandnes Ulf og andre naboklubber 
kan gi oss flere gode spillere. Det blir fortsatt vik-
tig å arbeide tett med skolene slik at vi kan tilby 
de som virkelig ønsker å nå drømmen et helhetlig 
tilbud.

TAKK
Klubben er takknemlig ovenfor alle som bidrar 
som spillere, trenere, andre ansatte i klubben og 
foreldre som bidrar som sjåfører, korona-vakter 
og støttespillere rundt lagene. 

Tusen takk til alle som har vært med å bidra i det 
tunge året 2020 men vi ser bare fremover og det 
kommer til en gang til å bli bedre.

Sportslig hilsen
Tomi Markovski

Keepere: 
Markus Vassøy Nilsen (2001) – proffkontrakt 
med A-laget men spilte kamper i U20.
Sander Lønning (2001) – flyttet opp på A-laget i løpet av sesongen

Forsvar:
Simon Toft (2001)
Andreas Hoff (2002)
Eirik Heggen (2001)
Elias Dale (2001)
Stian Frafjord (2001)
Trym Thesen (2002)
Øyvind Waage (2003)
Leif A Torjussen (2003)
Nicolai Gjertson (2004) - høst

Midtbane: 
Kristian Feed (2002)
Sven Merkesdal (2003)
Gøran Wigestrand (2002)
Ørjan Eikehaug (2003)
Daniel Bjelland (2003)
Kristian A Knarvik (2002)
Håvard Martinsen (2003)
Matthias Randeberg (2003)
Christer Salvesen (2004) - høst

Kant/angrep:
Eivind Lykke Kloster (2002)
Martin Fjellestad (2002)
Henrik Stokka (2002)
Elias Årsvoll (2003)
Jonas Aune (2003) - høst

Hovedtrener: Arturo Cleveland 
Lagleder: Sigbjørn Fjellestad
Assistent: Hezha Aran
Assistent: Tomi Markovski

SANDNES ULF 2

Årsrapport utviklingsavdelingen
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Keepere:
Magnus Rugland Ree
Even Berg

Forsvar:
Nicolai Gjertson
Aune Klingsheim
Ajdin Adzemovic
Adam Dalene
Torger Brueland
Noa Haugan Landmark
Mirkan Bugurcu

Midtbane:
Runar Engebrethsen
Christer Salvesen
Håvard Larsson
Erik Berland
Endre Osenbroch
Otto Bratland
Daniel Braut (2005)
Sebastian Rettore (2005)

Angrep:
Mosa Sultani Lund
Filip Kamfjord Thulin
Artan Memedov 

Hovedtrener: Owe Salvesen
Medtrener: Markus Tveit
Lagleder: Eivind Dalene

Spiller Posisjon Klubb
Stian Haugland Keeper Ganddal
Robbie William Ødegård Keeper Lura 
Aleksander Jelsa Forsvar/midtbane Sandnes Ulf
Oskar Torgersen Forsvar Sandnes Ulf
Elliot Larsen Venstre back, kant Bogafjell
William Langeland Midtbane Bogafjell
Jakob Eikeland Midtbane, forsvar Ganddal
Sander S. Aarsvoll Midtbane, forsvar Ganddal
Pelle Høie Holgersen Midtbane offensiv Sandnes Ulf
Noah Bertelsen Høyre ving/Back Bogafjell
Sondre Eikeland Midtbane, angrep Ganddal
Oscar H. Johnsen Angrep, midtbane Ganddal
Ramin Al-Amirtaha ving spiss Hana
Daniel Arifagic Angrep Ganddal
Marcus Bjerk Høyre back/ving  Bogafjell
Tom Adrian Abusland Midtstopper Sandnes Ulf
Deivid Bruzas Midtstopper Sandnes Ulf
Ola Braut Spiss/kant Sandnes Ulf
Mathias Melum-Hansen Angrep, midtbane Ganddal
Jonah Ellingsen Granberg Spiss/kant Sandnes Ulf
Even Aadneram   midtbane Sandnes Ulf

Spiller Klubb Posisjon
Sondre Andersen Ganddal Keeper
Aydan Nowitzki Hana Sentral midtbane
Fabian Ivesdal Hana H midtbane
Linus Furenes Hana Venstre back
Jonas Tveita Klepp Midtbane
Kristian Velde Havdur Allround
Simon Velde Havdur Allround
Sander Koen Havdur Keeper
Kristoffer Bamberg Austrått Høyre ving
Lars Melvær Wiig Austrått Keeper
Stefan Rajkovic Sandved Spiss
Jonas Osenbroch SU Back
Ole Aasheim SU Stopper
Linus Skjennum Vigesdal SU Sentral midtbane
Harun Barise SU Sentral midtbane
Theo Sundem Barlaug SU Offensiv midtbane
Gabriel Rehman Klepp Back
Kasper Braut Klepp Sentral midtbane
Bjørnar Brunes Klepp Spiss/kant
Johannes Nordgård Sandved Midtstopper
Vegard Schanke Grude Sandved Kant
Jonas Andre Moi Austrått Stopper
Mario Elias Bøe Austrått Spiss
Bjørnar Sandve  Bogafjell Keeper
Thomas Noa  Ålgård Keeper

SANDNES ULF G16 TOPPFOTBALL

TEAM SANDNES VELDE G14 - 2006

TEAM SANDNES VELDE G13 - 2007

Team Sandnes Velde startet opp i januar 
med faste treninger hver fredag. Vi måtte 
av slutte 12.mars pga nedstenging. Vi fikk 
startet opp igjen i september før vi måtte 
stoppe igjen 5.november det vil si at vi har 
gjennomført 14 treninger med G13-G14. 
Heldigvis fikk vi gjennomført uttaksturn-
ering for G12 (2008) der alle naboklubber 
ble invitert og fikk vi en god oversikt over 
de fleste spillerne i regionen. Det ble holdt 
noen treninger for aldersgruppen og vi er 
iferd med å sette en tropp for sesongen 
2021. Gjennom året har vi hatt noen for-
melle og mange uformelle treff med 
trenere og ledere fra naboklubber. Vi op-
pfatter at det er mange positive tiltak som 
skjer i klubber i regionen, vi er attraktive 
for flere klubber og det ser ut som vi kan 
bygge noe mer varig for fremtiden.

STØTTEAPPARAT:
Trenere: Trond Erik Bertelsen (G14) og 
Arnt Olav Braut (G14). Elhan Custo (G13), 
Jørgen Osenbroch (G13), Håvard Sanner-
ud (G12-G13) og Gøran Wigestrand (G12). 
Owe Salvesen og Tomi Markovski deltok 
også på treninger.
Keepertrener: Arnt Ove Braut
Utviklingsleder: Tomi Markovski.
Sportslig ansvarlig: Tomi Markovski

SPORTSLIG:
Spillere fra Team Sandnes Velde som har 
vært på kretssamling (NFF Rogaland)
G15: Jesper Barlaug, Sebastian Rettore, 
Magnus Fjogstad, Tord Flolid, Jonas Hal-
vorsen, Kristian Gausel og Daniel Braut.
G14: Aleksander Jelsa, Noah Bertelsen, 
Valmir Thaqi, Lucas Gilje, Oscar Johnsen.
G13: Jonas Osenbroch, Theo Barlaug, Ole 
Aasheim, Kristoffer Bamberg, Gabriel 
Braut.

Team Sandnes Velde 2020
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Til Sandnes Ulf Toppfotball

OPPDATERES
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Til Sandnes Ulf Toppfotball
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7.1. Strategiarbeid i Sandnes Ulf Toppfotball 7.2. Boikott av VM i Qatar

Styret i Sandnes Ulf Toppfotball startet i høst arbeidet med strategi og veien  
videre for klubben. Etter tre strategisamlinger definerte styret hvilke områder de 
mener klubben bør prioritere og hvilke veivalg klubben skal ta. 

Strategidokumentet ble oversendt administrasjonen ved Tom Rune Espedal som 
skal lede dette arbeidet videre.

Styret ønsker å informere Årsmøte om status i strategiarbeidet ved daglig leder 
Tom Rune Espedal.

Det har lenge vært rettet sterk kritikk mot FIFA og Qatar i forbindelse med VM i 
fotball i 2022. Spørsmålet om idrettens ansvar for egne arrangementer angår også 
norske idrett og norsk fotball. Eventuell norsk boikott av VM i Fotball i 2022 vil 
bli behandlet under NFFs ekstraordinære fotball ting 20. juni. Tromsø IL har som 
første fotballag oppfordret NFF til boikott, flere toppserieklubber har fulgt etter 
og andre lag vil i tiden framover ta stilling til spørsmålet om boikott. Flere av våre 
supportere har også bedt klubben om å ta et tydelig standpunkt i denne saken.

På generelt grunnlag mener styret i Sandnes Ulf Toppfotball at tildelingen av 
Fotball VM til Qatar har vist seg å være et av de mørkeste kapitlene i den inter-
nasjonale idrettsbevegelsens historie. Rapporter om korrupsjon i FIFA, tusener av 
døde anleggsarbeidere knyttet til VM-anleggene og et system som betegnes som 
moderne slaveri, er i grunnleggende strid med det verdigrunnlaget norsk idrett og 
Sandnes Ulf er tuftet på.

Forslag til vedtak:
Det skal avholdes et ekstraordinært forbundsting 20. juni angående Qatar-saken. Ut-
valget som skal utrede saken inn mot det ekstraordinære tinget består av 14 personer, og 
ledes av Svein Mollekleiv. Årsmøtet ønsker å følge innstillingen og forslag til vedtak dette 
utvalget kommer frem til på ekstraordinært ting.
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7.3. Støttemedlemsskap  
        i Sandnes Ulf Toppfotball

Styret i Sandnes Ulf Toppfotball ønsker å innføre støttemedlemsskap i klubben. 
Dette er medlemsskapet for deg som er ikke-aktiv, men som likevel ønsker å støtte 
Sandnes Ulf Toppfotball.

Som støttemedlem blir du fullverdig medlem med stemmerett på årsmøtet i 
Sandnes Ulf Toppfotball og Sandnes Ulf fotballklubb etter som SUT og SUFK er i 
idrettslagsallianse. (Støttemedlemmer i Sandnes Ulf Toppfotball er medlemmer i 
Sandnes Ulf fotballklubb. Sandnes Ulf fotballklubb er ikke medlemmer i Sandnes 
Ulf Toppfotball, ref veilederen til allianseidrettslag fra NIF, punkt 6). Kriteriet er at 
de som melder seg inn som støttemedlem må ha fylt 15 år, samtidig som kontin-
gent for støtte-medlemsskap må være betalt for gjeldende år.

I tillegg til å støtte klubben og å ha stemmerett på årsmøtet får også våre støtte-
medlemmer ulike fordeler som for eksempel rabatterte priser på årskort. Dette 
presenteres årlig fra kommersiell avdeling.

Forslag til vedtak:
Årsmøtet i Sandnes Ulf Toppfotball innfører støttemedlemsskap i klubben. Medlemsska-
pet gir deg i tillegg status som støttemedlem i Sandnes Ulf Fotballklubb. Kontingenten 
settes for 2021 og 2022 på kr. 600,-. Dette beløpet deles likt mellom Sandnes Ulf Toppfot-
ball og Sandnes Ulf Fotballklubb ettersom støttemedlemsskapet gjelder i begge klubber.

Foto: Nanco Hoogstad
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8.1. Valgkomiteens innstilling til styret 
        for Sandnes Ulf Toppfotball 

8.2. Valgkomiteens innstilling til kontrollkomité

8.3. Styrets innstilling til valgkomité

8.4. Styrets innstilling til revisor

Ved leder i valgkomiteen Cato Østerhus

OPPDATERES

Ved leder i valgkomiteen Cato Østerhus

OPPDATERES

Leder valgkomité: Jan Einar Thesen
Medlem valgkomité: Tom Erik Maldal
Medlem valgkomité: Siri Ommedal

Idsøe & Ravnås revisjon AS
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Foto: Nanco Hoogstad
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