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Jeg har nok roet meg en del ned etter kraftanstrengelsen det var
å være sentral i utbyggingen av Sør Arena på så kort tid. Den
gang syntes jeg at Arena Sør var et bedre navn, men nå synes
jeg at avgjørelsen var riktig. Det klinger bra.

Jeg var derfor innstilt på at jeg ville gå for vervet som leder etter at Tom
Edvardsen ikke ønsket å ta gjenvalg. Så da valgkomiteen spurte (jeg var for øvrig
selv medlem) var jeg klar og gleder meg til å være ordentlig på banen igjen.

Hva er så programerklæringen til en nyvalgt leder? En leder som har vært
innom de fleste andre viktige verv gjennom 20 år og opplevd både opp- og ned-
turer.

Jeg har vært med på møter med styrene i jr.avd og håndballavd. og i begge
leire synes det som organisering, økonomi og sport er under god kontroll. Den
sosiale siden i avdelingene er også veldig bra. Jeg vil gjerne delta på flere møter i
løpet av året.

Seniorklubben, som bl.a. etter avtale med Start Toppfotball AS (senere STF) har
ansvaret for arrangementet på hjemmekampene, får stadig toppkarakter fra for-
bundet.

Miljøkomiteen har planlagt flere arrangementer i løpet av året for medlemmene.
Ellers er det økonomien som fortsatt er den store utfordringen. Vi har fått et nytt

ansvar i den forbindelse ettersom IK-et har blitt eiere av 34 % av aksjene i STF.
Dette skjedde gjennom løsningen med tilskuddet på 6 mill. fra Cultiva i forbind-

else med redningsaksjonen før jul i fjor og nye lokale eiere kom inn i STF. Jeg er
av den oppfatning at det var svært viktig for klubben at det kom inn nye eiere med
lokal tilhørighet. Jeg tror disse vil være forutsigbare og gjenvinne tillit etter noen
nokså turbulente år.

Jeg gleder meg til å samarbeide med den nye adm.dir Sveinung Hovstad i STF
som jeg kjenner fra tidligere. Jeg er også glad for at Odd Skuggen fortsetter i en
deltidsstilling som administrativ leder i IK med hans kjennskap til mange av de
viktige sakene som ligger bak oss og som vi skal jobbe videre med.

Blant dem er det viktig å bedre samarbeidet mellom IK og STF i felles saker.
Jeg synes vi er godt i gang med dette.

Et eksempel på dette er saken om flytting fra nåværende lokaler for begge
parter til andre lokaler for å gjøre det mulig å inngå en leiekontrakt med Aker på
betydelige arealer. Flyttingen begynner ikke før etter årets sesong. Dette kan bli
en økonomisk gevinst som trengs. Nye lokaler blir trolig restaurant 1 i 1. etg. som
ny storstue for klubben og juniorhåndball, samt seniorklubb inn i tidligere Start-
butikken.

Tror dette blir en god løsning, også for det fantastisk hyggelige tiltaket med
tirsdagsklubben med opp mot 70 fremmøtte. Avklaring på dette må skje innen ut-
gangen av mai.

Det ble en meget bra begynnelse på sesongen for A-laget, men den siste tiden
har det vært litt opp og ned. Gleder meg til kampen mot Viking 7. juni.

God sommer
Erik G.

Hei alle Startmedlemmer og
de som måtte ønske å bli det,
men også andre

www.ikstart.no
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leies av IK Start og/eller AS Swingen. Opp-
draget og fullmakten gjelder både å endre
dagens avtaler, samt inngå avtale om leie
av nye lokaler til IK Start. Formelle vedtak
fattes av styret i IK Start og i styret AS
Swingen

HOVEDSTYRET I IK START FOR ÅRET
2010 ER SOM FØLGER:
Leder: Erik Geelmuyden
Nestleder: Unni Drangsholt Myhre
Sekrtær: Iren Pedersen
Fotballeder: Pål Lydersen
Medlem: Dag Andersen
Medlem: Ole Petter Mortensen
Medlem: Bjørn Berthelsen
Medlem: Carl Viggo Axelssen
Vara: Svein B. Sødal
Vara: Renee Rasmussen

Et stort antall fremmøtte overvar
årsmøtet. Møtet forløp uten store
debatter - med unntak av en
kortere diskusjon om honnør-
medlemsskap og årsprisen på
dette.

Lengst debatt ble det rundt styrets forslag
om utleie av de lokalene klubben og Start
Toppfotball pr. i dag disponerer i 2. etasje
på VIP-siden.

Styret bad forsamlingen om fullmakt til å
forhandle frem en utleieløsning. Det
innebærer at klubben og Toppfotballen må
omlokaliseres til andre passende lokaler
på Sør Arena.

- Hovedstyret gis i oppdrag og fullmakt
til å forhandle og inngå avtale om endring
av disponering av lokaler som eies eller

IK Starts årsmøte 2010

Foran fv: Pål Lydersen, Iren Pedersen, Unni D. Myhre, Renee Rasmussen og Carl Viggo Axelssen. Bak fv:
Svein B. Sødal, Ole Petter Mortensen, Dag Andersen, Bjørn Berthelsen og Erik Geelmuyden

På årsmøtet 8. mars 2010 ble Per Svein Bostrøm
utnevnt til æresmedlem.

Borgar Haugland fikk gullmerke.

Tom Edvardsen fikk erkjentlighetspris.

Tollbodgaten 8 • Postboks 629 • 4665 Kristiansand • Tlf 38 10 44 44 • Faks 38 10 44 45 • post@naringsmegleren.no • www.naringsmegleren.no

Ja
n

A
n

d
er

se
n

R
ek

la
m

eb
yr

åFortjener du nye lokaler?
Vi har en rekke eiendommer til leie for bedrifter og institusjoner. 
Gode arbeidsomgivelser er helt avgjørende for godt arbeidsmiljø og
effektivitet. Snakk med oss om ditt lokaliseringsbehov!



Sveinung Hovstad har formelt
sittet i sjefsstolen i drøye fem
måneder. Men han påstår at det
kjennes som mye lenger. En
hektisk jobb, medgir han.

Hovstad brukte høsten 2009 til å sette seg
godt inn i forholdene i og rundt klubben.
Før han ble formelt ansatt ved nyttår.

- Det var særs spennende romjulsdager,
innrømmer han.

- Jeg fulgte jo godt med på det som
skjedde, men valgte å ha en tilbaketrukket
og lav profil. Heldigvis endte det godt,
etter god jobbing av mange på flere plan.

- Samtidig må jeg si at vi er såpass
«nedtrimmet» at vi ikke har noe å gå på
rent økonomisk dersom vi skal ha ambi-
sjoner om å være i Tippeligaen, og dertil
på den øvre delen av tabellen. Skal vi
spare, må de sportslige ambisjonene jus-
teres, og det er langt fra det vi ønsker.
Fokuset må derfor være å øke inntektene
våre. Og de kan økes på to vesentlige
hovedområder. Publikum på kamp, og
sponsormarkedet, sier han bestemt.

FOTBALLEN AV HENGSLENE
- Markedsutviklingen og pengebruken i
den norske toppfotballverdenen er i en
vanskelig fase der det er utrolig vanskelig

HEKTISK PERIODE. Den formelle tiden
som direktør har i hovedsak jobbmessig
vært giret inn mot seriestart, og det har
vært en hektisk periode. Salg av billetter,
sesongkort og sponsorarbeid. Få alt klart
til seriestart. Samtidig som mange vil ha en
bit av ham. Helger, kvelder, møter,
profileringsarbeid. Hovstad virker likevel
avslappet og fattet.

BRA ORGANISASJON. - Noe jeg har
sluppet å bruke mye energi på har vært
det organisatoriske. I administrasjonen har
vi nå mye god erfaring og kompetanse, og
jeg har ikke sett noen grunn til å endre på
den. Godt trimmet, bedyrer han.
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Avlappet direktør i hektisk jobb.

Status for direktøren



å få endene til å møtes. Alle
tippeligalagene taper penger og det er
viktig at bransjen tar tak. Det er vanskelig
for Start alene ensidig å redusere sine
kostnader – det lukter det nedrykk av. Inn-
tjeningen er for dårlig i forhold til utgiftene.
Derfor er det så uhyre viktig å øke Iinn-
tektene må økes, sier han med ettertrykk.

- Og det nytter ikke med noen magiske
grep. Det Jeg må tenkes og jobbes
planlegge langsiktig. Jobbe med Starts
renommé, med marked og sponsorer.
Start må være en klubb som byr på seg
selv. Bli mer åpen og samtidig støtte om-
liggende klubber, slik at det lokale fotfestet
økes. Vi har jo et oppland med 120275000
mennesker. Det er muligheter, sier han.

PRISER OG AKTIVITETER. Start har satt
ned prisene sine kraftig i år. Like fullt får
man ikke den helt store effekten.
Publikumssnittet ligger godt under det
budsjetterte 9000 pr. kamp.

- Vi har mange dilemmaer rundt dette.
Skulle vi for eksempel gi vekk masser av
gratisbilletter hele tiden for å fylle opp
tribunene, ville vi til slutt undergrave hele
prisstrukturen vår. Det er viktig å ikke
undergrave vårt eget produkt! Og setter vi
ned prisen med for eksempel 10%, er det
slett ingen lov som sier at det da kommer
10% flere på kamp. Og skulle vi dra i gang
masser av lokkeaktiviteter før kamp,
hovedsakelig for familiesegmentet, krever
det mye ressurser som vi ikke har. Og jeg
er svært usikker på utbyttet av en slik
satsing. Jeg tror vi må bruke ressursene
våre smart på det som er hovedproduktet
vårt: Det som skjer på gressmatta.
Skjenkebevilgninger får vi avslag på, og
drøm om båtplasser i bukta er dessverre
bare det. En drøm. Det er virkeligheten,
sier han bestemt.

LEIEINNTEKTER. Vi har et av landets
flotteste stadionanlegg. Men for å få det
bygd, ble mange av inntektskildene solgt
for å få realisert byggingen. Men noe er
igjen. Lokalene der klubben og administ-
rasjonen holder hus i dag.

- Jo da, den fra før kjente intensjons-
avtalen med Aker om utleie av lokaler går
sin gang, og går alt etter planen, trer
denne i kraft fra desember. Det gir inn-
tekter i kassa. Samtidig fortsetter vi
planene om utbygging av fjerde etasje
som igjen kan brukes som utleielokaler.
Kanskje også de til Aker dersom de har
behov for det. Administrasjonen flytter da
over til mediesiden i fjerde etasje, sammen
med kontorene til klubben IK Start. Peise-
stuen og forsamlingslokalet til klubben ser
vi fortsatt for oss flyttet ned i den sentrale
restauranten.

NYE EIERE. - Kristiansen, Robstad og
Halvorsen som nye eiere har vært et
hyggelig bekjentskap. Magne Kristiansen

kjente jeg jo fra før, og det var han som
kontaktet meg om jobben.

ORGANISASJONSMODELL. «Start» er
som kjent organisert slik at det er klubben
IK Start som eier lisenser og har arbeids-
giveransvar for spillere og det sportslige
apparatet. Start Toppfotball AS skal sørge
for at det er driftsmidler til å drive klubben
økonomisk.

- Samarbeidet med klubben går helt ut-
merket, poengterer Hovstad.Da jeg ble
tilsatt, trodde jeg at det var jeg som skulle
bli sjefen for hele Start. Men slik er det
altså ikke. Jeg har ingen instruksjonsrett
overfor for eksempel Mathisen eller Tørum.
De rapporterer til klubben. Dermed sitter
jeg formelt på utsiden av mange beslut-
ninger. Sjef uten myndighet. Men slik er de
fleste av Norges fotballklubber organisert.
Jeg er ikke sikker på om dette alltid er en
fornuftig organisasjonsmodell. Jeg kunne
se for meg flere andre modeller som
kanskje var bedre skikket for å strømlinje-
forme en organisasjon. Når det gjelder for-
holdet til klubben IK Start i dag, har vi et
utmerket forhold. Det må jeg understreke,
avslutter Hovstad.
Før han triver I-phonen, dokument-

mappa og bilnøklene og haster videre til
neste gjøremål, vel vitende om at det er
fredag og helg.
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SJEKK PRISENE 
HOS ROLF´S 

FØR DU HANDLER
– DET VIL SANNSYNELIGVIS

LØNNE SEG…

• Parkering rett ved døren!
• Levering og retur er inkludert!
• Husk vår velkjente SERVICE 

får du på kjøpet!

www.rolfselektro.no

Tordenskjolds gt. ved elva 
Tlf. 38 17 92 00

Sørlandsparken
Tlf. 38 04 90 90

Telefon 40 00 19 54
www.maxicatering.no



For tiende år på rad har Strømme
bestilt rom på Grand Hotell i Oslo
i cupfinalehelgen. I ni av dem har
han skuffet avbestilt.

For Start har rett og slett ikke maktet kunst-
stykket å kvalifisere seg til cupfinale. Nære
på - og semifinaler ja, men aldri en cupfinale. 
Det er nesten så vi hører årlige smått

ironiske kommentarer på gata eller på
arbeidsplassene: - Nå kan vi omsider kon-
sentrere oss om serien. Etter at cup-eventyret
var over for denne gang.

MEN STRØMME NEKTER Å GI OPP.
- Jeg har rett og slett en godfølelse i år. Jeg
har slik tro på at det omsider skal lykkes! Og
det ville sannelig være på tide. «Alle andre»
klarer det jo! Skulle det nå skje, vil det bli en
av de største begivenhetene jeg har vært med
på, ivrer Strømme.
- Kommer vi til finalen i år, setter jeg opp

to busser til Oslo som skal fylles med Starts
«tirsdagsklubb». Og jeg skal gi 100.000
kroner til junioravdelingens arbeid. Vinner

FYLLE SØR ARENA? Før vi rekker å trekke
pusten til neste spørsmål er han der med et
sidespor:
- Vi må jo klare å fylle Sør Arena! At den

er halvfull på hver kamp er jo synd, både for
stemningen, laget og økonomien. Start for-
tjener fulle tribuner og fullt trøkk når vi
spiller hjemmekampene i fortet vårt. Det er
for dødt! Det skjer jo ingenting! Kampen

vi, dobler jeg beløpet! Strømme sier det på en
måte som om det allerede har skjedd.

PENGER I KASSA. Strømme lever av å
selge, og ser fantastiske muligheter for ekstra
inntekter. 
- Tenk hvor viktig en cupfinale ville være

for å selge Startutover høsten og neste år! Og
da tenker jeg ikke bare på omdømme, men
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- Kommer vi til finalen i år, setter jeg opp to
busser til Oslo som skal fylles. Og jeg skal gi
100.000 kroner til junioravdelingens arbeid.
Vinner vi, dobler jeg beløpet! 

rene kroner i kassa.  Billetter, forbunds-
penger, og ikke minst salg av supporterutstyr.
Bare på det siste ligger det millioner og
venter. Dette området trenger videre -
utvikling, forresten. Jeg synes det er for tamt.
Jeg savner noe mer friskt og spennende i as-
sortementet. Noen burde ta tak i dette.

burde startet halvannen time før avspark.
Aktiviteter, konkurranser og underholdning
som er stemningsbyggende. Vi må klare å
gjøre dette til en fest for de som møter opp,
slik at de tar med seg enda flere neste gang.
Og før vi vet ordet av det er det knapphet på
billetter. Da har vi kommet dit vi burde være.

Leif Strømme – ukuelig
 optimist og Starter i sitt hjerte



Han bobler videre med ideer.
- Vi har et universitet med over 6000

studenter. Hva med å invitere dem på kamp?
Vi har skoler i byen. Hva med å invitere
dem? Setene står jo tomme åkke som og
koster ingenting. Lykkes vi med at noen
hundre syntes det var gøy, kommer de tilbake
og tar kanskje med seg venner. Vi har dannet
en positiv spiral. Hva med å invitere andre
idrettslag, foreninger – det handler om å gi
noe for å vinne noe. Se på Miniheden og bil-
ligfeltene. Stapp fulle.
Ideene er mange. 
Tjenestebytte er han opptatt av. Hvis noen

vil vise seg frem med triksing, sang, band,
kor, arrangere quiz, hva det måtte være, så
kunne man tilbudt dem gratis billetter i bytte
for tjenesten.

KLUBBHISTORIE OG INKLUDERING.
Strømme er også opptatt av Starthistorie og å
ta vare på gamle medlemmer og spillere.
- Altfor ofte ser jeg at spillere forsvinner ut

døren etter at karrieren er over, og så ser vi
dem aldri mer. Vi vet rett og slett ikke hvor
de er blitt av. Jeg skulle ønske at vi kunne
holdt sammen, tatt vare på hverandre og
invitert for eksempel 96-laget til reunion en
helg. Samlet dem på et felt på Sør Arena.
Kanskje utfordret dem til rematch mot 86-
laget. Det kunne skapt stemning. Problemet
er bare at vi vet ikke hvor de er! Jeg vet at
dette kanskje er miljøkomiteens gebet, men
jeg ville bare nevne det. Tenk på hvilke
ubrukte ressurser som er der ute! Som har
Start i sitt hjerte, men som kanskje ikke føler
seg velkomne, inviterte eller satt pris på. I
disse elektroniske tider burde det vært
meldeplikt for alle startspillere på Facebook
for eksempel. Da kunne vi lett nådd hele
gjengen med invitasjoner via noen tas-
tetrykk.
Strømme er opptatt av at klubben må få

en arkivar på plass, som kan utnytte den nye
elektroniske hverdagen.
- Men tilbake til utgangspunktet – i år er

jeg sikker på at vi skal nå Ullevaal!
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åFor mye plass? Eller har du for liten plass? 
Vi har en rekke eiendommer til leie for bedrifter og institusjoner. 
Med vår kompetanse og vårt brede kontaktnett finner vi
skreddersydde løsninger. Snakk med oss om ditt lokaliseringsbehov!

www.seafont.no | tlf 38 12 32 99 | fax 38 12 32 80

BAGERSMAUET - MARKENSGATE 19B
TLF. 38 07 48 90 - WWW.VICTORIAPUB.NO

Sagmyra 2 A • 4624 Kristiansand
www.lyskomponenter.no

Her ser du Leif med plakaten fra Myggen-filmen.



Hvem er egentlig den nye lederen i IK
Start Erik Geelmuyden?
– Jeg er 59 år og gift med Astrid. Tre

voksne barn Hanne, Anders og Nina. Har
hatt mange stillinger opp gjennom årene:
Bank, finansiering, boligbyggelag, Start, en-
treprenørfirma og de siste 8 årene selvstendig
næringsdrivende innen prosjektutvikling og
eiendom.

kristiansander. Og ja, jeg har for lengst sluttet
å reagere på at navnet er stavet feil.
Du er ikke blant dem som nevnes i stallen

for seriemestrene i 1978 eller 1980, så du må
ha utmerket deg på andre måter?
– Jeg spilte på Start i aldersbestemte

klasser, men når vi kom på juniornivået var
tiden over for meg. Talentet manglet og jeg
fant faktisk selv ut før andre gjorde det at jeg
burde satse på noe annet. 
Fra mitt årskull var det vel bare Cay Ljosdal
og Svein Kaalaas som opplevde å spille seg til
fast plass på A-laget og som ble seriemester. 
Jeg satset derfor på dømming. Først i

håndball sammen med kollega Stein
Erikssen. Det gikk bra og i løpet av kort tid
dømte vi i toppdivisjonen og fikk et par
landskamper. Deretter ble det fotball og 30 år
gammel hadde jeg dømt i toppdivisjonene i
begge idrettene!
Skader ødela for meg etter få år slik at jeg

måtte gi meg, men det var trolig bra med

Navnet Geelmuyden tyder på utenlandsk
opphav, eller?
– Jeg har mitt opphav fra Nederland, men

ikke de siste årene. Til sommeren er det
slektsstevne i Bergen for å feire 350 års
jubileum. Det var i Hansatiden at det kom
kremmere til Bergen som førte navnet
videre. 
Men jeg er født i Elvegada og derved ekte
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Erik Geelmuyden 
– en glad gutt

En stolt Erik Geelmuyden helt til høyre ventende på at Sør Arena skal åpnes. Mot venstre: Formann i IK Start Odd Skuggen, fotballpresident Sondre Kåfjord, 
Erik Solér og Ernst Ravnaas. Bak konferansier Tore Løvland 

Erik G.:  - en meget glad gutt!

Erik Geelmuyden med to spader som skal brukes til å ta de første spadestikk på anleggingen av Sør Arena. I
midten daværende ordfører Jan Oddvar Skisland og til høyer Ernst Ravnaas.



jeg har som motto å være fleksibel og
profesjonell. Merkevarebygging,
profilering, nettverk, kundepleie og intern
motivering er elementer som du får igjen
med å ha et samarbeid med Start. Vi er de
eneste på Sørlandet som kan tilby et slikt
samarbeid. Samtidig er bransjevariasjonen
meget stor og favner nesten alle ulike
bransjer, avslutter Paulsen.

Det har vært tunge tider i
markedet i forbindelse med
finanskrisen, men Start er nesten
ájour med forventet budsjett for
2010.

- Statusen er at vi mistet nesten 4.7
millioner pga finanskrisen dette året. En
del avaler har falt bort, men mange nye har
kommet inn. Jeg/vi har allikevel klart å
fatte interessen til mange spennende nye
samarbeidspartnere,  og vi har hanket inn
nesten 4.2 millioner av de tapte kronene.
Året er enda ikke omme, og jeg jobber
kontinuerlig med å knytte til oss nærings-
livet, både lokalt og nasjonalt. Dette
henger ofte sammen med resultater, og
fortsetter vi slik som sesongen har startet,
så kan det bli et spennende år. Vi er litt bak
det budsjetterte målet, men med gode re-
sultater og smart jobbing, så arbeider jeg
meg inn mot budsjett, sier markedssjef
Christer Paulsen til Starteren.

- Vi ønsker å rette en utrolig positiv re-
spons til næringslivet på Sørlandet, som
tror på det vi bedriver, og ønsker at Start
skal være et topplag. Uten næringslivet og
sponsorer, hadde vi ikke kunne bedrevet
det vi gjør. Samtidig så skal det sies at
næringslivet får mange elementer igjen, og
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travel jobb og større familie.
Du huskes som prosjektleder for bygg-

ingen av Sør Arena …
– Det var en fantastisk periode. Jeg var

innleid for å være byggherrerepresentant og
motivator. Det eneste som betydde noe var å
bli ferdig til en meget utfordrende tidlig dato. 
Vi prosjekterte omtrent den ene dagen og
bygget den neste. I januar hadde vi kranselag
og de som jobbet med prosjektet ble lokket
til full fest rundt den første kampen i april
om vi ble ferdig. Det var nok ikke det alene
som gjorde at vi klarte det. Men vi lyktes. 
Dessverre ble opplevelsen redusert ved to

ting. Gressmatta ble lagt for sent på høsten
og var dårlig og Stefan Bärlin bommet på
straffespark. 
Mange husker nok at jeg felte et par tårer

da jeg ble intervjuet av TV dagen før første
kamp og ble spurt om hvordan det føltes å se
ut på et fantastisk stadion.
Er arenaen blitt slik man tenkte seg den

eller er det ting som fremdeles kan rettes på?
– Jeg tror faktisk det er få ting som det i

ettertid er ønsket gjort annerledes. Det måtte
være at Sør Arena ble for stor for dagens
behov og at det skulle ha vært mer om å
gjøre å kjøpe sesongkort og billetter til kam-
pene. Vi får håpe at dette ikke er tilfelle i
kampene fremover.
Hvordan ser du fremtiden for IK Start på

lang sikt?
– Vi må få orden på økonomien uten at det

går ut over det sportslige i nevneverdig grad.
Og få hele organisasjonen til å fungere op-
timalt.
Annet du vil fremheve om deg selv?
Ikke annet enn at jeg er en meget glad gutt.

Status på
sponsorarbeidet

Fornøyd med status på nasjonaldagen

Vi har alt i Start-
supporterutstyr

Sportsprofil Norge fører alt av utstyr til fotball og håndballspillere.
Medlemmer i Start får 20 % rabatt på veil. priser.

Adresse: Industrigaten 1 (vis a vis Starthallen) - Åpent: Man-fre 09.00-17.00, lør 10.00-15.00
Tlf. 38 02 33 20 - sportsprofil@sportsprofil.no - www.sportsprofil.no - www.ikstart.no

Gustav Pedersen AS

• Kontor & datarekvisita

• Storhusholdning

• Emballasje

• Helse

Remco AS
som tror på en 

god Start-sesong 
i 2010



NRJ-gruppen, et av Europas
største radiokonsern har valgt å
profilere seg i Kristiansand. Blant
annet gjennom Start.

- Avtalen er pengebasert, og den er stor.
Kanskje en av de største radioavtalene
som er gjort mellom en lokalradio og en
fotballklubb. Beløpet er sekssifret, og vi er
meget godt fornøyde med denne avtalen.
Den er treårig, men med mulighet for for-
lengelse i mange år, sier markedssjef
Christer Paulsen.

Senderettighetene fra Starts hjemme-
kamper endte i budkrig med Radio Sør,
som også var interesserte i sende-
rettighetene.
NRJ sender på frekvensene FM 106.9

og 93,2.
Det at NRJ sender live fra Starts kamper

i Tippeligaen skjer for første gang i det
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Visste du at…
STARTNØKKEL? Du har kanskje ikke
en slik nøkkel? På tide å anskaffe deg
en slik?

Du får den hos Jernia / Einar Torjus -
sen til kr. 99,- ferdig kopiert. Nøkkel-
ringen på bildet er dessverre et
klenodium som ikke er i sirkulasjon
lenger. Men som burde vært i lisens-
produktutvalget. 

Men Startbrød og Startchips får du
kjøpt. 

SIGURD GUNDERSEN, kjent
dommer fra Donn, tok avskjed med
dommergjerningen i 1982, da han
dømte en Rosenborgkamp.

- Da jeg takket av, fikk jeg 200
kroner i honorar. Hadde jeg holdt på i
dag, hadde jeg fått 12000 kroner for
samme jobb, uttalte han nylig med et
smil.

START-EKSPRESSEN. Nettbuss Sør
setter opp egen rute fra Aust - Agder
på kampdag og selger Start-billetter
på bussen. 

Det er meningen at det skal gjøre
det enklere for aust-egdene å se
Starts hjemmekamper på Sør Arena.

- Vi utvider på denne måten sam-
arbeidet med Nettbuss Sør slik at
enda flere fra Aust-Agder skal få
mulighet til å komme seg på Start-
kamp, sa Christer Paulsen i Start
Toppfotball ved starten av tiltaket.

Start-ekspressen starter 2 timer før
avspark fra Arendal og går via Fevik,
Grimstad og Borkedalen og deretter
direkte til Sør Arena. For å være sikret
plass må man booke billett på forhånd
enten på telefon eller e-post.

VI HAR UTFØRT GRUNN,- BETONG- OG TØMRERARBEID PÅ SØR ARENA

NRJ radiorettigheter

Feir bursdag på Sør Arena
Bilde av noen heldige gutter som feiret bursdag på Sør Arena. Bonus: Start slo Vålerenga
5-3. En ide som flere bør følge. I stedet for å feire bursdag på snackbar i byen kan den
feieres på Sør Arena.  Brus og pølser i forkant og kamp og seier i etterkant.

Kontakt marked v/Christer Paulsen, tlf. 916 88 906, for å få plass og se hvordan
feiringen kan utformes.

Følg Start på din mobil

Send START til 2229

store NRJ-konsernets historie.  De legger
opp til brede maratonsendinger på opptil
7-9 timers sendinger med gjester, inter-
vjuer og analyser. Jarle Børrestad kom-
menterer kampen.

Og sendingene nås på web fra hele
kloden.



11. september holder tidenes
norske popband, med Morten
Harket i spissen, en av sine ni av-
skjedskonserter på norsk jord. 

Konserten kan bli innbringende for Start
på grunn av en ny måte å administrere ut-
leien av arenen. 

– Vi kan tjene mellom en halv million og
én million kroner på konserten, uttalte ad-
ministrerende direktør i Start, Sveinung
Hovstad til fvn.no. 

Tidligere har Elton John og Dolly Parton
holdt konsert på Sør Arena. Begge
gangene var Start arrangør.

a-ha sin avskjedsturne, som begynte i
Argentina, rapporteres å være et tårevått,
men verdige farvel til fansen over hele
verden. 11.september er de på Sør Arena,
en dag før Start spiller bortekamp mot
Lillestrøm.

Alle inntekter fra ølsalg og servering
tilfaller klubben. 

– Vi kommer til å tjene penger på dette
uansett fordi vi ikke er arrangør. Det er
Stageway som leier arenaen og stadion-
kroppen av oss. Vi stiller personal til
vakthold og servering, forklarer Cathrine
Aanensen, eventansvarlig i Start til samme
kilde.

STARTEREN NR. 1 - 2010 11

Elton John trakk flere mennesker til Sør Arena enn Dolly Parton, men vil han publikumsmessig bli forbigått av a-ha?

a-ha med avskjedskonsert
på Sør Arena

Østre Ringvei 86 - Tlf. 38 10 42 50

SUBARU FORESTER
MED BOXER DIESEL
- en umiddelbar klassiker

Reparasjoner av alle bilmerker!
EU-kontroll

– ditt lokale bilverksted på Lund –



Hvilke saker har engasjert styret
siden årsmøtet? Vi spør Ole
Petter Mortensen:

– Styret har i utgangspunktet et møte i
måneden. Det som har engasjert styret mest i
sitt arbeid er å organisere det sportslige rundt
lagene. Trenere, treningstid, turneringer osv. 

satt spille våre hjemmekamper der. I kom-
mende sesong vil også de yngste spille kam-
pene der.
Spesielle administrative forhold som dere

vil nevne?
– Styret er bygd opp slik at der sitter re-

presentanter fra alle lag. På den måten har
hele avdelingen en nærhet til det arbeid som
gjøres.
Hvor mange var aktive i håndballavdel-

ingen i forrige sesong?
– Vi hadde 10 lag i serien og engasjerte

gjennom det ca 130 spillere, noe som er en
liten økning i antall medlemmer.
Og de sportslige resultatene?
– Jenter 12 var det laget som gjorde det

best. De kom på andre plass i serien.  Det er
likevel jenter 14 som må sies å være «årets

I tillegg er selvfølgelig det å jobbe med inn-
tektsbringende tiltak et krevende arbeid.
Er det noe spesielt styret jobber med å få

gjennomført fremover?
– Vi jobber nå med sesongen som

kommer. Vi flyttet som kjent «hjem» til
Starthallen foran forrige sesong, og har
akkurat blitt enige med Starthallen om å fort -

12 STARTEREN NR. 1 - 2010

Håndballavdelingen
Fra kampen mellom trenere/ledere og Jenter 16.

Trenere/ledere

Ole Petter Mortensen



lag».  De vant AK turneringen nå i april, og
kom på andre plass i Trollcup i høst.
Noe vi ikke fikk med oss i denne over-

sikten, men som dere ønsker å få inn i
Starteren?
– Jeg vil bare minne om grasrotandelen

som gir både junioravdelingen og håndball-
avdelingen mye penger.  Det er bare å si fra
neste gang det tippes  IK Start skal være
mottaker av grasrotmidler. Så fikser kom-
misjonæren resten. Det koster ingen ting,
men klubben får 5% av det beløpet det spilles
for. Disse pengen går til arbeidet med de
yngste i klubben på både gutte- og jente
siden, avslutter en engasjert  leder Ole Petter
Mortensen.

Etterpå var det pølser og brus i Peisestuen
på Sør Arena og utdeling av utmerkelser for
Årets spiller i på de forksjellige lagene 

Søndag 9. mai hadde håndballen sesong-
avslutning med internkamper i Starhallen.
Som avslutning her møtte ledelsen jenter 16.
Populært tiltak.
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Fakta håndball-
avdelingen:
Leder: Ole-Petter Mortensen
Nestleder: Susanne Hou Pedersen
Sekretær Anne Elisabeth 

(Tulla) Tokmak
Kasserer Lynn Telstø
Styremedlem Martin Stallemo
Styremedlem Anita Bjønsaas
Styremedlem Karin Olsen
Styremedlem Else Marit Solstad Roland

Kontortider/Treffpunkter:
Håndballavdelingen kontaktes ved å
ringe eller sende mail til den enkelte.
Kontaktinfo finnes på hjemmesiden som
er www.starthandball.no

VBV.no
Vågsbygd Bygg og Vedlikehold
Telefon 970 86 102 - E-post: post@vbv.no

GRUNNARBEID - BETONG - TREARBEID 
VAKTMESTERTJENESTER

Torridalsveien 50, tlf. 38 09 51 00
Vår pizza får du i kioskene på Sør Arena
Lillesand, tlf 37 26 33 66 - Vennesla, tlf 38 15 98 00

Visste du at…
Sportsprofil er ansvarlig for nett-
butikk og salg supporterprodukter for
IK Start. De har utsalg vis-a-vis
«gamle» Starthallen (Industrigata 1 
- se bildet), men har også utsalgssted
i tidligere Startbutikken på Sør Arena i
forbindelse med Starts hjemme-
kamper.

Jenter 16.



Start avholdt 12. mars kick-off for
sponsorer, spillere og andre
startere i restaurantene på Sør
Arena.

Kveldens konferansierer var Johan Golden
og Zahid Ali som på sin særegne måte
presenterte laget 2010.

Kenneth Høie, Geir Ludvig Fevang, Ole
Martin Årst, Christian Bolaños, Christer
Kleiven, Espen Børufsen, Mads Stokkelien
og Espen Knudsen var mannekenger til
heftige discorytmer. 

Etter applausen hadde lagt seg på Sør
Arena gikk spillerne videre til Menighedens
eget kick off på Up Town.

14 STARTEREN NR. 1 - 2010

Studio Slettevoll hos Møbelmiljø: Avenyen - Sørlandsparken   Telefon 909 38000   Åpent hverdager 10-20 lørdag 10-16 www.mobelmiljo.no

Kick off 2010

Zahid Ali og Johan Golden var kveldens kon-feransierer.



Terminoppsett 2010
Starts A-lag
Runde Dato Hjemmelag Bortelag
1 14.03. Start Sandefjord
2 22.03. Rosenborg Start
3 27.03. Start Molde
4 05.04. Start Vålerenga
5 11.04. Brann Start
6 14.04 Start Odd Grenland
7 18.04. Strømsgodset Start
8 25.04. Start Hønefoss
9 03.05. Aalesund Start
10 06.05. Start Lillestrøm
11 09.05. Tromsø Start
12 16.05. Start Kongsvinger
13 24.05. Stabæk Start
14 07.06. Start Viking
15 04.07. Haugesund Start

16 10.07. Sandefjord Start
17 18.07. Start Aalesund
18 25.07. Molde Start
19 01.08. Vålerenga Start
20 08.08. Start Brann
21 22.08. Viking Start
22 29.08. Start Rosenborg
23 12.09. Lillestrøm Start
24 19.09. Start Strømsgodset
25 26.09. Hønefoss Start
26 03.10. Start Tromsø
25 17.10. Kongsvinger Start
28 24.10. Start Stabæk
29 31.10. Odd Grenland Start
30 07.11. Start Haugesund

Det tas forbehold om endringer i oppsettet på grunn av TV-
kamper etc. Klokkeslett settes når TV-kampene for runden er
bestemt. I utgangspunktet spilles kampen kl 1800 søndag.

Start 2
Runde Dato Hjemmelag Bortelag
1 19.04 Start 2 Vindbjart
2 26.04 Stavanger Start 2
3 04.05 Start 2 Randaberg
4 10.05 Fløy Start 2
5 20.05 Start 2 Odd 2
6 25.05 Ørn Horten Start 2
7 29.05 Start 2 Ålgård
8 07.06 Vidar Start 2
9 12.06 Start 2 Fram Larvik
10 21.06 Vard H.sund Start 2
11 26.06 Start 2 Pors Gr
12 05.07 FK Tønsberg Start 2

13 11.07 Start 2 Kopervik
14 02.08 Vindbjart Start 2
15 09.08 Start 2 Stavanger
16 16.08 Randaberg Start 2
17 23.08 Start 2 Fløy
18 30.08 Odd 2 Start 2
19 04.09 Start 2 Ørn
20 13.09 Ålgård Start 2
21 20.09 Start 2 Vidar
22 27.09 Fram Larvik Start 2
23 04.10 Start 2 Vard
24 09.10 Pors Gr Start 2
25 16.10 Start 2 Tønsberg
26 23.10 Kopervik Start 2

Med forbehold om endringer. Hvis Start A kamp blir flyttet til TV-
kamp mandag så vil for eksempel automatisk Start 2s kamp bli
flyttet til tirsdagen de dagene det er satt opp mandagskamper. 
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Lag Penger inn Ant. spillere
VIF 648.000,- 2814
LSK 278.000,- 1101
Godset 220.000,- 1005
Stabæk 200.000,- 957
Odd 197.000,- 870
Brann 172.000,- 1002
SIF 156.000,- 735
Start 120.000,- 626
RBK 105.000,- 621
TIL 153.000,- 876
Molde 98.000,- 469
Hønefoss 74.000,- 354
Aafk 65.000,- 392
Viking 57.000,- 355
KIL 33.000,- 129
HFK 11.000,- 191

Hvordan skal vi få opp antallet spillere ?
Vi vet at mange har trodd at man må gi

en del av gevinsten dersom man regist-
rerer seg, men det er som dere ser over
helt feil. Kun en liten del av det du tipper
for går til klubben du angir i Grasrot-
andelen. Du bare sier fra at en del av
Norsk Tippings fortjeneste skal til den
klubben du angir. Det er med andre ord
helt gratis for deg som tipper, men betyr
mye for mottageren.

626 registrerte tippere er et lite tall mot
VIF’s 2800. Men,- bare på Facebook har IK
Start nesten 15000 medlemmer.
Potensialet er derfor stort til å få inn ekstra
midler til klubben, som dermed kan gi mye
tilbake til talentarbeid og satsing på gode
formål.

Dersom bare halvparten av
medlemmene på Facebook hadde regist-
rert seg, kunne dette generert rundt 5-6
millioner ferske kroner til Start !!!

Neste gang du tipper: Si fra at du vil
angi Idrettsklubben Start som Grasrot-
mottager ! Det tar 30 sekunder.

Grasrotandelen fra Norsk Tipping
deler ut store summer til norske
klubber og foreninger. Vålerenga,
som er mest suksessfull med flest
registrerte tippere ligger an til å få
inn mellom 2,5 og 3 millioner
kroner i 2010.

Start har avansert noe fra plasseringen i
2009, men har mye å gå på der de ligger
om lag midt på tabellen. 

1. mai ble det utbetalt hele 87 millioner
kroner fra Grasrotandelen.

626 tippere har registrert spillekortet sitt
på Idrettsklubben Start, og så langt, gjen-
nom årets fire første måneder, er det
generert ca. 120.000 kroner som går
direkte til klubben Start. Ikke til Start Topp-
fotball AS.

Klubben kan deretter fordele midler etter
en nøkkel til junioravdelingen, talent-
arbeidet, håndballavdelingen etc. Men det
kunne vært så mye, mye mer!

Slik ser Tippeligagrasrot-tabellen ut etter
årets første fire måneder:
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Visste du at…
Tidligere
Stortings-
representant
TORE AUSTAD
har vært en ivrig
lærer for Starts
utenlandske
spillere? Han
har undervist i

norsk språk og kultur på Startskolen.
Austad er en ihuga supporter og tar

alltid turen på Starts hjemmekamper
når han har anledning.

En av de kjæreste eiendelene til den
sittende formannen i kulturstyret,
ABDULLAHI ALASON, er en Start-
drakt?

Start kommer til å få sårt tiltrengte
penger gjennom A-HA’S TURNE som
skal innom Sør Arena 11. september. 

Sveinung Hofstad sier det kan dreie
seg om mellom en halv til én million
kroner, avhengig av oppmøtet.

- Stageway leier stadion av oss, og
alt som er av inntekter fra salg av mat
og drikke tilfaller oss. Det kan bli god
butikk. Vi er garantert inntekter, smiler
han.

Bico bygg & innredning as

www.bico.no

Millioner til Start?
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Miljøkomiteen arrangerte klubb-
kveld for gamle og unge, og Knut
Tørum stod frem.

Med Champions League-kampen mellom
Barca og Inter som rosinen i pølsa, var det
Knut Tørum som først tok føringen. Han
stod frem som pedagog av rang da han
holdt foredrag om Fair Play og kjøreregler
for gamle ringrever og ivrige og spørre-
lystne guttespillere.

Spørsmålene han fikk fra de yngste var
ikke like lette å takle. 

- Har du vært skikkelig sint på spillerne?
- Ja, det har jeg!
- Bannet du?
Tørum viste god manøvreringsevne

overfor de unge. Fikk frem smilet, tipp-
tappet forbi med et par finter når det ble
vel nærgående med et smil rundt munnen.
Og både spørsmål og svar fra gut-
tespillerne viste evne til refleksjon og
ettertanke.

CL-SPILL. Guttespillerne hadde hele tiden
CL-kampen i bakhodet, og spurte om han
trodde Start kunne CL-spill. 

- Klart jeg tror det, sa Tørum. 
Akkurat. Det var Tørum.
Hyggelig kveld.

- Og jeg har en quiz til dere: Hvilken
norsk trener var sist i Champions League?
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åUhensiktsmessige lokaler?
Vi har en rekke eiendommer til leie for bedrifter og institusjoner. 
Vi har lang erfaring med å finne lokaler som kan gi økt effektivitet.
Snakk med oss om ditt lokaliseringsbehov!

Prøv vår rimelige og populære buffé
Åpent man - fre kl. 11 - 17

Varm buffé á kr 90,-
Varm buffé inkl. salat, dessert, kaffe á kr 120,-

Husk vår populære 
søndagsbuffé i Marvika

á kr 160,- / barn kr 60,-  
Åpent søn kl 12 - 17 

Ring oss for catering,  
overtidsmat og selskaper

Tlf. 99 12 00 50

Klubbkveld – Barca, Inter
og kaptein Tørum

Lydhøre guttespillere sammen med Tørum.

Sondre Kvivik tester hamstringstyrke.
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Per i dag (25. mai) har vi spilt 13
kamper. Vi har vunnet 5 kamper,
spilt 3 uavgjorte og tapt 5. 
Som forventet til nå? 
Kanskje…

Men vi føler litt skuffelse fordi vi har pres-
tert dårlig borte i det siste og fordi vi
«mistet» seieren hjemme mot Lillestrøm.

Det positive til nå i år er at vi er det laget
som har scoret mest i Tippeligaen. 24
ganger har vi puttet ballen i mål i løpet av
12 kamper. Det er bra. Men vi har sluppet
inn for mange. Kanskje er det faktum at vi
er offensive, nettopp det som gjør oss
sårbare bakover. Her kan vi bare «synse»?
Fasitsvar finnes det ikke mange av i fot-
ballen. 

Tippeligaen 2010 blir en tett affære. De
neste kampene vil avgjøre om vi kan
henge med i toppen - eller om vi må fighte
rundt midtsjiktet av tabellen. Vi håper å
være med der oppe. Og det kan vi klare
dersom vi unngår skader i kampene fram-
over. Vi kan bare håpe. Den som definitivt
ikke er med i våre to neste seriekamper er
Clarence Goodson. Han er på VM-opp-
drag med USA. Vi svekkes nok litt av det,

En kort oppsummering
etter vårens kamper

Vikstøl/Børufsen har funnet melodien og det har skaffet oss mange mål

men dette har vi vært klar over en stund. Vi
har spillere i stallen som kan være gode
sommervikarer for Clarence. Jeg benytter
anledningen til å ønske ham lykke til i VM.
England er første motstander for USA.
Kanskje Rooney mot Goodson?  

Hvis jeg skal trekke fram noe positivt fra
våre 12 første kamper - så må det bli

spillet på venstresiden. Vikstøl/Børufsen
har funnet melodien og det har skaffet oss
mange mål. Hyggelig at de to også er
lokale gutter. Vi trenger det for å ha den
lokale forankringen i det vi driver med. 

Med Starterhilsen
Svein Mathisen, Sportssjef IK Start

Svein Mathisen  med noen tanker
etter 12 spilte kamper

Rigedalen 52 - tlf 38 02 48 00 - www.dekkborsen.no
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Med tålmodighet og hardt arbeid i
noen år framover kan de bli gode.
Spillerutvikler Morten Halvorsen
presenterer seks Starttalenter for
oss.

Hvorfor har du plukket frem disse Halv-
orsen?

- Dette er utviklingsgruppa i Start som jeg
har et spesielt oppfølgingsansvar for. I for-
hold til blant annet: Individuell utviklings-
plan, eget uketreningsprogram, tester,
styrketrening, og intensitetsstyring (kamper
og treninger). Disse har jeg systematisk
jobbet med i en 2 års periode og de har hatt
fin utvikling.
Alle 6 er meget dedikerte i sitt trenings-
arbeid, de elsker spillet, de trener mye og
de vil mer enn andre!

Si litt om hver av dem.
- Gjerne! Fra venstre på bildet

MARIUS HARV f 10.01. 96
Hurtig og teknisk god kantspiller. Flink til å
utfordre og til å slå presise, harde innlegg!
Spiller på G-16 laget.
Nominert til NFF s talentsamling for de 25
beste 15- åringene i landet i Kristiansund i
juni.

JOACHIM ERIKSEN f 27.03. 96
Meget hurtig og teknisk god spiss. Kommer
til mange sjanser og scorer fine mål!
Tatt opp i utviklingsgruppa i år og spiller på
G-16 laget. Fast på Team Agder og krets-
laget.

HENRIK DAHLUM f 9.03. 94
Teknisk god, offensiv midtbanespiller/

hengende spiss med en fantastisk skuddfot.
Nominert til NFF s talentsamling G-16
landslaget i Porsgrunn i juni. Har debutert
for Start2 og spilt flere 2.divisjonskamper.
Fast i Start 2 stallen.

ALEXANDER JONES f 27.03.95
Offensiv og teknisk god høyre back. Tøff i
duellspill og god 1 mot 1. Flink til å ta of-
fensive løp og til å slå gode og presise inn-
legg.
Spiller på G-16 laget og hospiterer 2 ganger
i uka med Start 2. Debuterte på Start2 mot
AAB jr lag på treningsleir i Danmark i vår.
Spiller kamper for jrNM laget og for Start 3 i
4.divisjon. Nominert til G-15 landslags-
troppen i Porsgrunn i juni.

ISAK REINHARDSEN f 19.08.94
En ballvinner og teknisk god midtbane-
spiller/indreløper. Arbeidsmaur med stor
løpskapasitet og gode avslutnings-
ferdigheter.
Spiller på G-16 laget og hospiterer 2 ganger
i uka med Start 2 Har debutert for Start 3 og
spilt flere 4. divisjonskamper, kretslags-
spiller og på Team Agder.

SONDRE TRONSTAD f 26.08.95
Teknisk god midtbanespiller med stor løps-
kapasitet og «blikk for spillet». Presis og
flink i pasningsspill og til å snappe ballen fra
motstander.
Spiller på G-16 laget og hospiterer 2 ganger
i uka med Start 2. Har debutert for Start 3 i
4.divisjon. Nominert til G-15 landslags-
troppen i Porsgrunn i juni.

Med tålmodighet og hardt arbeid i noen år
framover kan de bli gode...

Seks Starttalenter
Fra venstre Marius Harv, Joachim Eriksen, Henrik Dahlum, spillerutvikler Morten Halvorsen, Alexander
Jones, Isak Reinhardsen, Sondre Tronstad

Starter til VM
i fotball!
VM i fotball sparkes i gang i
Johannesburg 11. juni kl 1600,
åpningskampen er Sør-Afrika
mot Mexico. Siste kamp, selve
VM-finalen, går 11. juli på
samme sted.

Før 13. mai måtet alle lag sette opp en
bruttotropp på maksimum 30 spiller, en
tropp som skal ned til 23 spillere før 1.
juni. Tre spiller som spillere i norsk serie
kom med i bruttotroppen for sitt land:
Jade North (Australia og Tromsø),
Anthony Annan (Ghana og RBK (ex-
Start)) og Clarence Goodson (USA og
Start).

Clarence Goodson kom seg med i
USAs 23-mannstropp som ble of-
fentliggjort 26. mai og møter England
og Wayne Rooney 12. juni…

I et VM uten norsk lag er det godt å
ha noen kjente å heie på!

Anthony Annan

Clarence Goodson



22 STARTEREN NR. 1 - 2010

Rolf Daniel har tatt de samme
stegene oppover i Start-systemet
som Mads Stokkelien. Han har
spilt seg opp fra Start 3 til
Tippeligaen på kort tid. Men har
forblitt anonym i presse -
sammenheng. Noe han trives
med.

Rolf Daniel har spilt fotball i Våg siden seks-
årsalderen, før han meldte overgang til Start
som 15-åring.
-  I Våg var jeg vant med å spille på et nivå

som var ett år eldre enn meg. Da jeg kom
over til Start ble det lite spilletid, men under
Frode Fredriksen ble det mer og mer fast.
Først på Start 3 i 4. divisjon og etter hvert på
Start 2. Men backplassen var uvant. I Våg
spilte jeg «overalt». Både spiss og indreløper.
Men nå føler jeg at jeg har funnet min plass
på banen, sier Rolf Daniel.
Fra han var fast på Start 2 til han ble tatt

opp i A-stallen tok det to korte år.

HARDT ARBEID. - Det har vært mye hard
trening. Jeg er rimelig målbevisst på å utvikle
det som trengs, og vet at skal man videre, må
man være nøye med restitusjon, kosthold og
trening. Det å utvikle én mot én-spill, både
offensivt og defensivt har stått høyt på lista,
forteller han.

MOTGANG. Da Sandstø trakk seg og Tørum
overtok i desember 2008, fikk Rolf Daniel
kyssesyken og mistet hele vintertreningen før
Tippeligastarten. Først i mars var han tilbake

som trekker seg som oftest får skadene. Og
som jeg sa er jeg også nøye med restitusjon
og kosthold. Det kan nok ha sitt å si det og,
sier han.

TRIVES I BAKGRUNNEN. Selv om Rolf
Daniel har tatt de samme stegene som både
Stokkelien, Kleiven og Børufsen, har det blitt
lite spalteplass på ham. Selv bedyrer han at
dette er helt greit. 
- Jeg unner selvsagt de andre opp-

merksomhet, men jeg trives helt utmerket
med å ikke ha søkelyset på meg konstant,
poengterer han selv.
Trener Tørum humrer litt da vi spør ham

om det samme.
- Jo da, Rolf Daniel er ikke den som gjør

mest ut av seg. Jeg husker da Startspillerne
skulle meldes opp til eksamen etter å ha gjen-
nomført studier, manglet Rolf Daniel på lis-
tene. Rolf Daniel hvem? Var svaret fra
læreren som skulle melde dem opp.
JAKT OG FISKE. Når det ikke er fotball på
menyen, er det jakt og fiske som opptar Rolf
Daniel. 
- Å dra på turer med stanga er en fin

avkobling. Og ørretfiske er det flere i Start
som liker. Både Espen, Mads og Kenneth har
mye av den samme interessen, og det er jo
kjekt. Mange fine turer, forteller han.

TILLIT. Rolf Daniel fremhever hvor viktig
det er å få tillit og konstruktive tilbakemeld-

i trening, og han merket at han var satt langt
tilbake.
-  Jeg merket fort at jeg var langt unna

matchnivået mitt, og det gikk nesten et halvt
år før jeg var oppe igjen. Det var et tungt
halvår, medgir han.

SJELDEN SKADD. Utenom kyssesyken har
Rolf Daniel sjelden vært skadd. Og det til
tross for en tøff spillestil med taklinger det
lukter svidd av.
- Noe av årsaken til dette er vel kanskje at

jeg ikke trekker meg i taklinger. Det er de

Blodseriøs og
beskjeden

Fakta
Navn: Rolf Daniel Vikstøl
Født: 22.02.1989
Høyde: 185 cm
Vekt: 72 kg
Tidligere klubber: IK Våg 
Posisjon: Forsvar
Draktnummer: 28

Rundt på kanten og legger inn.
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inger. Noe han føler han har fått i fullt monn
fra trenerduoen.
-  Frode Fredriksen har vært god for meg.

Han gir gode råd, og jeg kan prate med ham
om alt mellom himmel og jord, sier han.

ALT PÅ ETT KORT. Når vi spør sjefen selv,
Knut Tørum, får vi mange lovord om Rolf
Daniel. 
- Rolf Daniel har tatt mange steg, men har

fortsatt mye å gå på, og det er oppløftende.
Han er full av talent og vilje, men vi jobber
med tenningsnivået hans. Han har hatt en
tendens til å satse alt på ett kort i taklinger,

og da kan det fort bli «way over» og kortene
flagrer. For så i neste takling å være altfor
snill, smiler Tørum.
I TV2-kretser har Rolf Daniel tilnavnet

«røde Vikstøl». 

MÅL VIDERE? - Jeg har jo som de fleste et
mål om å kunne spille på høyt nivå og kunne
gjøre penger på fotballen én eller annen gang.
Men det etnker jeg ioverhode ikke på nå. Nå
er det kun Start som gjelder, og å gjøre det så
godt som mulig med laget. Så får fremtiden
bringe det den måtte, smiler han. 

Erik 75 år
Æresmedlem Erik Stallemo
fyller 75 år 16. juni og vi
gratulerer.

Erik Stallemo har vært Startformann i
seks år, fordelt på to perioder: 1963-
1965 og 1992-1994 og er kanskje
mest kjent for å være Norges første
fotballagent.

Som fotballagent stod Erik Stallemo
blant annet bak utleie av Svein
Mathisen og Isak Arne Refvik til
skotske Hibernian i 1978, overgang
for Rune Bratseth til Werder Bremen,
Arve Seland til Mulhaus, Olav Klepp til
Brøndby, Einar Jan Aas til Bayern
München, Arne Dokken til
Panathinaikos og Arne Larsen Økland
til Bayer Leverkusen.

Vi har fått tilgang til ”mappa” i IK
Start, en kilde som er oppdatert inntil
1999. Der går det frem at Erik ble inn-
meldt i klubben i  1946/47. Sitt første
verv fikk han i 1951, som materialfor-
valter i fotballavdelingen. Så fulgte en
periode med medlemskap i hytte-
komiteen, Starterhytta på Skreros.
Erik kom inn i juniorutvalget i 1959. Så
fra 1963-1965 og 1992-1994 var han
formann i IK Start.

I perioden mellom formanns-
periodene Hovedstyret, 1977-1982,
var han fotballformann og som også
medlem i Hovedstyret. Han fikk også
med seg seriegull i 1978 og 1980.

Og på 100 års-jubileumsfesten for
IK Start i 2005 ble han utnevnt til
Æresmedlem i IK Start. 

www.bennettferie.no

www.bennettbti.no

Er du interessert i hvordan fremtidens
bookingsystemer kommer til å se ut?
Forsøk oss.

Kvaliteten på en forretningsreise står i direkte relasjon til kvaliteten
på bookingsystemet. På dagens reisemarked finnes det en uendelig-
het av muligheter forutsatt at man har systemer som kan håndtere
det. BTI Nordic online er et slikt system. En komplett reiseportal med
online bestilling som kan tilpasses hver enkelt bedrift. 

Et annet nyutviklet produkt er myBTI, et intelligent e-mail system
som ytterligere effektiviserer dine bookinger. Uansett om du benytter
BTI Nordic online eller myBTI så kommer du til å spare penger. Nå og
i fremtiden.

Rådshusgaten 4
Postboks 352, 4663 Kristiansand
Tlf. 38 12 07 07
E-mail: kristiansand@hrgworldwide.com
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16. mai kamp, seier og feiring
Start fikk 16. mai-kamp i år, mot
Kongsvinger.  Over 8 200 tilskuere
kom og fikk se at Start enkelt
puttet 3 «godkjente» baller i mål.
Og forøvrig holdt nullen. Dermed
kunne vi nok en gang gå med
løfta hode og motta hyllesten
langs togruta.

Men først i ilden 17. mai var keepertrener
Erik Ruthford Pedersen. Han la ned krans
ved Tranberg-statuen på Kristiansand sta-
dion allerede kl 0730.

ønsker å vinne på. For meg er det viktig å
si noe om dette. Ikke bare er jeg glad for at
Start-spillerne fremstår som gode ambas-
sadører for Fair Play, men som pappa til to
jenter ser jeg hvilken plikt vi voksne har for
å være gode rollemodeller for den kom-
mende generasjon»

Barnetogene ble avviklet som vanlig,
heldigvis i opphold. Men regnet kom…

Før folketoget ble sendt ut fra Øvre torv
holdt Starttrener Knut Tørum tale for
dagen. Knut holdt fokuset i talen på
Lagånd.

« Samholdet i laget er selve kjernen for å
skape et vinnerlag. Samholdet tufter på
gjensidig respekt for hverandre – vi ønsker
hverandre vel. Samhold tufter på tiltro til
hverandres ferdigheter, at vi kan lykkes
sammen. Samholdet tufter på motivasjon
til å få til noe sammen, kjempe for felles
mål. I laget finner vi støtte og kamerat-
skap. Og ikke minst: Vi deler skuffelser og
gleder. Dere skulle få vært med inn i
garderoben etter en seier som i går, sett
hvordan gledesscenene utspiller seg oss
gutta i mellom. Å lykkes sammen må være
selve drivkraften i laget – så også i
samfunnet ellers. 

Skal en fungere sammen er det avgjør-
ende med tydelige spilleregler. Det skaper
forutsigbarhet – at vi vet hva vi kan for-
vente av hverandre og hva som ikke er ak-
septabelt. Fair Play er et viktig begrep for
oss i Start og bør være det for alle som
driver idrett. Det sier noe om måten vi

Tre aktører som kom i fokus under KIL-kampen. Årst med ett mål, Helgerud med en feil-annullert scoring og Bøurfsen med to mål!

Knut Tørum holder tale for dagen 17. mai 2010 i
Kristiansand.
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åFortjener du nye lokaler?
Vi har en rekke eiendommer til leie for bedrifter og institusjoner. 
Gode arbeidsomgivelser er helt avgjørende for godt arbeidsmiljø og
effektivitet. Snakk med oss om ditt lokaliseringsbehov!
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Visste du at…

Aker Stadion aka «Røkkeløkka»

Det koster å drive fotball-klubb i
Norge. Det har KJELL INGE RØKKE
erfart. Han har puttet 500 millioner
kroner inn i Molde siden han bygde
Aker Stadion. 

I snitt i året donerer han 20 millioner
kroner for å få driften i Molde til å gå
rundt. Og for heldige Molde har han
ingen planer om å slutte med det.

Sønnen til tidligere startspiller Paul
 Richardsen la den målgivende pas-
ningen til det avgjørende og eneste
målet til FYLLINGEN MOT BRANN i
cup’en 2010? Og som dermed sendte
Brann på hodet ut i andre runde….
- Jeg satt ringside og koste meg
glugg i hjel, sier Paul Richardsen.

STAV trykkeri as    Industrigata 13 4632 Kristiansand   
T: 38 10 70 80 F: 38 10 70 81 post@stav.no    www.stav.no

Start stilte mannsterke i toget: I fronten
gikk Kai Eriksen og bar fanen foran led-
elsen her Erik Geelmuyden og Svein
Mathisen. Lenger bak gikk junioravdel-
ingen i gule Startdrakter. Mellom dem
spillerne ulastelig antrukne i dress.

Startsangen lød flere ganger langs ruten
der Christer Kleiven, Mads Stokkelien og
Frode Fredriksen marsjerte fremover.
Hunter Freeman og Petter Bruer Hanssen
greide seg uten paraply, selv om de var
rimelig våte da vi svingte inn i Retranch-
ementet.

Christian Bolaños kom sent til toget pga
mangel på ledig parkeringsplass. Han
feiret Norges nasjonaldag, men
lagkameraten feiret også Bolas egen

fødselsdag på nettopp 17. mai. Den
andre 17. mai jubilanten, Clarence
Goodson, var allerede reist på
landslagssamling i USA.

Markensgate 9, 4610 Kristiansand
Telefon: 98 29 52 70
kristiansand@personalhuset.no

www.personalhuset.no

VI BISTÅR MED
REKRUTTERING
PERSONALUTLEIE
OMSTILLING

Bli medlem i IK Start - tlf. 905 54 797 - e-mail: oskuggen@online.no
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Medieavtalen innbærer at klub-
bene får tildelt midler ut fra en
pott, og størrelsen på utbetal-
ingene er beregnet ut fra flere
faktorer.

I hovedsak er det to hovedområder som be-
regnes. Den digitale potten, som går på
klubbenes nettsider, og TV-visningsdelen. I
tillegg er det også en pott for talentutvikling
og det som kalles «68%’en».

Når det gjelder den digitale potten, viser
det seg at Start har jobbet bra med nett-
sidene sine. Mediesjef Roy Emanuelsen er
relativt fornøyd med at klubben innehar en
plass rundt midten av «tabellen».

Her måles det rimelig detaljert antallet
unike besøkende, sideoppslag, web-TV og

også blant annet ut midler for TV-visninger.
Etter en formel der, ble Starts andel like
rundt 1.500.000 kroner. 

Når det angår talentpotten, ligger Start
helt på topp sammen med Vålerenga. Her
ble Starts andel 1.400.000 kroner.

Den største andelen, den såkalte 68%’en
innebærer en del kompliserte faktorer. Det
er en fordeling der 81 % av totalpotten går
til Tippeligalagene, og resten til 1. divisjon.
Deretter er det en fordeling av 50 prosent
som fordeles flatt på de 16 lagene, mens 25
prosent betales ut etter tabellplasseringen
og 25 prosent ut fra antall tv-opptredener. 

For Starts del utgjorde dette 6.290.000
kroner.

Totalverdien av Markeds og medieavtalen
for Start i 2009 utgjorde kr. 10.484.053,-
inkl mva.

storskjerm (som har en egen jevnt fordelt
pott).

En nærmere analyse av FFK’s nettsider,
viste at unike brukere hver genererte 53 øre
pr. dag. Gjennomsnittelig besøkte de nett-
stedet 3,79 ganger hver dag og brukte i
snitt drøye 11 minutter. Hver sidevisning var
beregnet til 6 øre. La man alt dette sammen,
ble verdien av en unik bruker 75 øre pr. dag.
Var man innom nettstedet hver dag i løpet
av året, genererte hver unike bruker 276
kroner.    

Kanskje noe å reflektere over neste gang
du sjekker om det er noe nytt på ikstart.no?

Klubber som Rosenborg, Brann og
Vålerenga er klart på topp.

Summen på den digitale potten for Starts
del, var på 953.732 kroner og 51 øre. 

I tillegg til den digitale potten, deltes det

Innbringende markeds- og
medieavtale

Et utdrag av klubber fra 2009 og fordeling av midler fra digital pott.

Markensgate 9, 4610 Kristiansand
Telefon: 98 29 52 70
kristiansand@personalhuset.no

www.personalhuset.no

VI BISTÅR MED
REKRUTTERING
PERSONALUTLEIE
OMSTILLING

Tlf:  +47 38 06 61 60
Fax: +47 38 06 61 61

Revisjonsfirma Danielsen & Co AS
Magnus Barfotsvei 9c
4633 Kristiansand S
Org.nr.: NO 987 195 452 

 

 

 

 

Revisjonsfirma Danielsen & Co AS er assosiert medlemsfirma i BDO. BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et
 engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale nettverket BDO, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land.
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Hytteservice 
Hovden
Vi tilbyr vedlikehold av torvtak, nøkkel-
oppbevaring med utlevering på kort 
varsel, vasketjenester, utvask og nedvask, 
salg og levering av ved, snømåking, 
snekker- og fl isearbeid, malerarbeid, 
byggledelse og koordineringstjenester.

Kontakt oss for gode tilbud.

www.otralaft.no / T 908 47 780

KÅRE LARSEN
HANDELSGARTNERI

SØGNE - TLF. 38 05 03 22

Friske blomster
Besøk Tormod på vårt 

utsalg på torvet

Telefon 40 00 38 98 - E-mail: post@frostclothing.no - www.fostclothing.no

IK START VS FROST

Besøk vårt nye utsalg 
i Markensgt. 35

IK START VS FROST
Frost er stolt leverandør av IK Starts reise- og festgarderobe.
Er deres lag eller bedrift ute etter nytt antrekk?
Kontakt oss gjerne for et uforpliktende tilbud!
Frost er et norsk klesmerke som tilbyr kvalitetsdresser og 
skjorter m.m. til fornuftige priser.

Skreddersydd for deg

En del Startere har representert sitt land
på forkjellig landslag. Vi nevner:

Clarence Goodson (USA)
Christian Bolaños (Costa Rica) 
Espen Børufsen (Norge U21) 
Christer Kleiven (Norge U21)
Aram Khalili (Norge U21) 
Mads Stokkelien (Norge U21)
Espen Knudsen (Norge G19)

Rolf Daniel Viksøl (Norge G18) 
Johnny Kristiansen (Norge G18)
Magnus Bekker (Norge G-16)
Sondre Kristiansen (Norge G17)
Alexander Jones (Norge G15) 
Sondre Tronstad (Norge G15) 

Som vi ser, en fin blanding av ungt og
gammelt. Og det er positivt at vi er godt
representert i de aldersbestemte lagene.

Nyeste Startere på landslag: Sondre Tronstad 
og Alexander Jones Startere på landslag i 2009/2010
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Utdrag av Oddleivs blogger
Høsten 2009 la Oddleiv Moe
«pennen på hylla» etter en lang
karriere i journalistikken. Nå er
han tilbake. Denne gang som
blogger på ikstart.no!

Oddleiv Moe (62) var i 28 år VGs mann på
Sørlandet, hele tiden med et skarpt blikk
på Start. Nå er han pensjonist og skal
blogge på vår hjemmeside www.ikstart.no
fra sitt ståsted i Vennesla. 

I sitt første blogg innlegg var noen av
stikkordene synsing, engasjement og
Starts medaljesjanser. Han skrev blant
annet:

«Ingen tror på medalje til Start
Det står i dag på første side i Fædrelands-
vennen. Bakgrunnen for konklusjonen er
meninger fra sju fotballeksperter over to
sider i sporten – jeg er en av dem. Det er
ingen grunn til å gå inn i depresjoner for
dem som har metall-lukt i neseborene.
Avisen kunne like gjerne spurt meg hvilke
sju tall som går inn som lørdagens Lotto-
rekke?

Jeg går for 3-11-16-20-21-23-27!»

OM RBK-KAMPEN. «- Det kan se ut som
Start har knekket RBK-koden, sa Erik
Hamrèn. Rosenborg-treneren så ut som
huset hadde brent ned i intervjuet med
Harald Bredeli på TV2. Den samme Bredeli
er en utmerket reporter, men da han
snakket med RBKs Trond Henriksen i
pausen viste han vel å være best med liten
ball:

- Hva gikk galt da Rosenborg gav fra
seg initiativet.

Heldigvis hadde Trond Henriksen sett
det samme som meg oppe på Vennesla.
- Vi har aldri hatt noe initiativ...»

OM DET Å REISE PÅ STARTKAMP.
«Kamptidspunktet klokka 16.00 er som

Riktignok undret jeg meg en smule da vi
knapt kom over «notiser» da det stormet
som verst før jul og klubben var på randen
av konkurs. Da tok jeg en telefon inn til
min gamle sjef og mente at dette måtte da
være avisstoff. Men jeg fikk klar til-
bakemelding.

- Dette er jo «same procedure as last
year and every year». Økonomisk trøbbel i
sør har dere jo vært eneste år. Oddleiv, tips
oss heller om noen nyheter fra
banankysten!»

OM VINDBJART MOT START 2.
«Stengene er nymalt. Flaggene er strøket.
For blir det seier mot Start 2 mandag vil det
flagges fra Kvarstein til Grovane. For dette
er ikke bare en vanlig trepoengs kamp for
oss. En seier mot bygutta vil gjøre så
uendelig godt, langt inne i sjelen. 

Mi kjem til å gå ut i hondre, og jeg
anbefaler de gule og svarte å stille i hjelm
og leggskinner holder ikke. Beina må
polstres. Gutta fra VFK kommer ikke til å gi
ved dørene. Dette blir som good old days,
som på 1960-tallet. Det var da våre gutter
satte spor etter seg i byen:

Alf Vennesland taclet så motspillerne
havnet nede på Rundingen.

Doltens finter var det så voldsomme at til
og med tilskuerne ramlet ned fra tribunen.

sydd for oss – fra provinsen. Endelig mulig
å finne et argument for en helaften i Kris-
tiansand.

Jeg lar bilen stå (det skyldes ikke at jeg
må ut med 11 kroner for å passere
bommen på Sødalsveien). Det blir ruta
«kvart øve to» (vi sier fremdeles ikke
bussen oppe i Vennesla) fra stoppestedet
ved Hunsfos fabrikker og avstigning uten-
for Blindes hus på Rundingen en halvtime
senere.

Jeg går rett forbi «Kråga» - til Sør
Arena!. Start sørger for sjampanjefotball og
tre poeng til de gule og svarte – tabelltopp!
Lysløypa for nachspielet er allerede
spikret: 

I returløpet stopper jeg på «Kråga», for-
tsetter videre til «Håndverkeren», sneier
innom «Møllepuben». Det skulle ikke for-
bause meg om jeg lander på Victoria og
møter også de som har sittet over
«tedansen», før jeg tar «12-ruta» hjem.»

OM AVISOPPSLAG. «Nå svinger det. Vi er
på fronten i det rosa bilaget til min gamle
arbeidsgiver. Det gikk vinter og vår, Men i
dag er vi der – på cover – salgsplakaten til
VG-sporten.

Nå har ikke jeg blitt en grinete pensjonist
som har jamret meg over stemoderlig be-
handling fra mine tidligere kolleger.

Oddleiv Moe med Vindbjartskjerf
på Sør Arena dekker sin siste
Startkamp som journalist. Nå

blogger han fra Vennesla.

Tollbodgaten 8 • Postboks 629 • 4665 Kristiansand • Tlf 38 10 44 44 • Faks 38 10 44 45 • post@naringsmegleren.no • www.naringsmegleren.no
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åFor mye plass? Eller har du for liten plass? 
Vi har en rekke eiendommer til leie for bedrifter og institusjoner. 
Med vår kompetanse og vårt brede kontaktnett finner vi
skreddersydde løsninger. Snakk med oss om ditt lokaliseringsbehov!
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GALLERI BI-Z – STØRST I SØR
Dronningensgt. 39

www.galleribi-z.no
www.nettkunst.no

Åpent alle dager
man.-fre. 0900-1630
torsdag 0900-1800
lørdag 1000-1500
søndag 1200-1500

Kjell Homme skjøt så hardt, at når han
bommet måtte fyrvokteren på Oksø plukke
opp ballen utenfor sjumilsgrensen»

OM BOLAÑOS OG STRAFFEN MOT
LSK. - Klysete straffespark, utbrøt kona.

- Enig, du hadde også reddet den
ballen, repliserte jeg...
…
Bolaños ville gjøre det til tjue i stil. Fantas-
tisk pent å se på når det lykkes, men
fryktelig arrogant og dumt når det mis-
lykkes. Det gjorde det til gangs. Skuddet
var så løst at keeperen kastet seg for
langt! – og fikk ballen i beinet.
Det hadde vært langt, langt bedre om
ballen hadde havnet ute på Sømslandet

Om poeng og avstander
«Før turen til Alfheim var det sju poeng

ned til kvalifiseringsplass. Nå er det også
sju poeng ned til nest siste lag på tabelllen
og nedrykksplassen.. Men la oss snu det
positivt. Det er bare fem poeng opp til
tredjeplassen – bronsemedaljen.

Ingen grunn til at den avstanden skal bli
større etter serierunden 16. mai – da
kommer Kongsvinger til Sør Arena. Det må
bli nok baklengsmål for Thomas Myhre til
at Start soper med seg tre poeng etter tre
smultringer på rad.»

Alle Oddleivs blogger finner du på
www.ikstart.no

Visste du at…
Agder og Start sliter med å få re-
presentanter inn i sentralt styre og
stell sentralt i FOTBALL FOR-
BUNDET. Tom
Edvardsen kunne ha
blitt representant
dersom Sondre Kå-
fjord hadde blitt gjen-
valgt som president.
Men slik gikk det ikke.
Bør man ta noen grep
rundt dette fra kretsen?

ERNST RAVNAAS har byttet jobb.
Han forlater firmaet Steenstrup
Stordrange, og går til Wikborg Rein
for å jobbe 100% som advokat. Han
har bokført store tap i årene han var
engasjert som Start-eier. 
Vervet som styreleder i Norsk Topp-
fotball er han også ferdig med.

Gumpens Auto Øst as

Start Topp-
fotball AS
Forretningsadresse:
Stadionveien 21
4632 KRISTIANSAND S

Styret består av: 
Magne Kristiansen – styreleder
Vidar Robstad – styremedlem
Svein Erik Halvorsen –
styremedlem
Pål Lydersen – styremedlem
Kristin Molnes – styremedlem
Mette Harv – styremedlem
Erik Geelmeyden – styremedlem

Vidar Robstad, Svein Erik Halv-
orsen og Magne Kristiansen eier til
sammen 66% og IK Start eier 34%
av selskapet Start Toppfotball AS.

STOR SOMMERUTSTILLING



- Dette var veldig gøy. Å vinne en
slik pris betyr at jeg gjort noe
riktig og bra, sier Kleiven til NFFs
nettsider. 

Statoils talentpris er et samarbeid mellom
Norges Fotballforbund, TV 2 og Statoil.
Gjennom sesongen vil syv unge fotball-
talenter bli hedret som månedens fotball-
talent, og én vil på slutten av sesongen
kåres til ”Årets unge spiller”.

Christer har hatt en strålende vårsesong,
og juryen har også trukket frem den
imponerende måten han har kommet til-
bake etter en litt tyngre periode med
skader og lite spilletid. 

BEGRUNNELSEN LYDER: Christer har
denne våren tatt fotball-Norge med storm.
Gjennom godt spill og spektakulære
scoringer har han markert seg kraftig i
Tippeligaen. Sesongen 2009 ble for
Christer en nedtur med skader og lite
spilletid både i Start og på U-21 lands-
laget. Det er derfor imponerende at han

har jobbet hardt og målbevisst for å
komme tilbake og nå presterer på høyt
nivå i Tippeligaen – det vitner om styrke.
Christer er en målbevisst spiller med stor
kapasitet, godt blikk for spillet, fint driv
med ballen og gode avslutnings-
ferdigheter. Potensialet er stort og han
framstår som et flott forbilde for framtidige
norske fotballtalenter.

Juryen ledes av U21-landslagstrener
Øystein Gåre og består forøvrig av topp-
fotballsjef Nils Johan Semb og J19-lands-
lagstrener Jarl Torske.

Månedsvinneren får 50.000 kroner til å gi
til en klubb som har betydd mye for deres
egen utvikling. Christer har valgt å gi
pengene til barndomsklubben, FK Vigør.

- Pengene går uten tvil til Vigør. Jeg har
spilt der hele livet og klubben betyr veldig
mye for meg, sier Kleiven. 

- Statoils talentpris handler om å trekke
frem morgendagens helter, og gi dem en
ekstra motivasjon til å fortsette den gode
utviklingen, sier Oddvar Høie, markedssjef
i Statoil. 
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Christer Kleiven er
månedens talent i april

Christer Kleiven (t.v.) har denne våren tatt fotball-Norge med storm.

Seniorrådet 2010
RÅDETS STYRE:
Ordfører Borgar Haugland
V/ --”-- Helge Breilid
Sekretær Bjørn Bergstøl

OBLIGATORISK:
Æresmedlemer:
Karsten Johannessen
Rolf Andresen
Svein Mathisen
Trond Pedersen
Erik Stallemo
Leif Strømme
Per Svein Bostrøm

FASTE MEDLEMMER:
Helge Breilid
Øystein Kristensen
Bjørn Ravnevand
Bjørn Bergstøl
Borgar Haugland
Kai Eriksen
Knut Fiala
Erik Ruthford Pedersen
Odd Skuggen
Marianne Strømstad
Astri Ruud
Kjell Rosenberg

VARAMEDLEMMER:
Arvid Knudsen
Atle Tjelflaat
Tom Edvardsen
Tore Løvland
Kåre Petter Mathisen
Lars Erik Johansson

Juniorstyret 2010
Leder Dag  Andersen
Nestleder Inge Fossdal
Kasserer Erik Hoff
Sekretær Bjørn Halvorsen 
Styremedlem Åse N.  Fossdal
Styremedlem Linda Johansen

Sportslig Utvalg
Leder Inge Fossdal 

Unni Segberg 
Tor –Erik Aasen
Steinar Bruskeland 

Åpningstider Juniorkontoret 2010
Sør Arena Stadionveien 21
Man: 16.00 – 17.00 Dag  Andersen  
Tirs: 16.45 – 17.15 Erik Hoff
Ons: 16.00 – 17.00 Inge  Fossdal
Tors: 15.30 – 16.30 Bjørn Halvorsen

Velkommen in til en hyggelig prat, og
en kopp kaffe.

Vi har alt i Start-
supporterutstyr

Sportsprofil Norge fører alt av utstyr til fotball og håndballspillere.
Medlemmer i Start får 20 % rabatt på veil. priser.

Adresse: Industrigaten 1 (vis a vis Starthallen) - Åpent: Man-fre 09.00-17.00, lør 10.00-15.00
Tlf. 38 02 33 20 - sportsprofil@sportsprofil.no - www.sportsprofil.no - www.ikstart.no
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Jeg har alltid vært svak for
 nasjonalsanger. Opp igjennom
barneskolen på Lovisenlund
minnes jeg høytidsstemningen og
den litt «utenfor-meg-selv-føl-
elsen» når sanglærer fru Oftedal
lærte oss nasjonalsangene til de
nordiske landene. Finlands na-
sjonal sang var en vinner, syntes
jeg – samtidig som «Ja, vi elsker»
klang aller best ved premie utdel-
inger og laurbærkransoverrek k-
elser til mine norske idoler.

Ikke minst når de i lengre tid hadde slitt for
dette, opplevd nederlag og så kommet tilbake
og vunnet gull etter å ha gitt omtrent livet i
innspurten og vunnet med en eller to tideler.
Å se seiersseremonien på svart-hvitt TV

om kvelden da, var enormt sterkt. 
Da rant tårene nedover kinnene på en 14

åring på vei inn i konfirmasjonsalderen.
Knut Johannesens OL-gull og VM krans i

sin siste skøytesesong i 1964 var et eksempel
på dette. Jeg glemmer det aldri. For ham var
jo sølv som kjent et nederlag!
Musikalen Chess inneholder også et slikt

høydepunkt – Anthem, eller nasjonalsang i
en av aktene der. Fullstendig ubeskyttet og
uforberedt fikk jeg den i fanget på teatret i
London en junidag i 1986, sunget av Tommy
Körberg. Fantastisk!
Og da mitt barndoms Start-idol, keeper

Attila Bende så plutselig døde for to år siden,
ble jeg bedt av familien å spille i hans enkle
begravelse fra Torridal kirke en vakker
sommerdag. Jeg hadde snakket med ham i

sammen på. Samtidig som teksten har
akkurat det en varm og entusiastisk,
patriotisk sang som dette skal ha uten å bli
høyrevridd sjåvinistisk. Og tenk – så blir 60
år gamle Arntsen spurt om å synge Hymnen
før Vålerenga-kampen i april. For en ære, og
som jeg gledet meg – og øvde. I dusjen og
utenfor, på sykkelen og i bilen. Dette ville jeg
gjøre ordentlig! 
Samtidig ville Tom Berhus ha noen ord på

direkten om Vålerenga, historiemimring fra
kampen mot dem i september 1959 – rett før
avsyngingen på Sør-Arena.
Jeg ble mottatt med en enorm jubel da jeg

entret matta og kjente at jeg ble båret frem-
over ikke minst av Menigheden. Og re-
sponsen fra folk var kjempefin. Den første
som sa noe vakkert til meg da jeg fikk satt
meg etterpå, var Erik Faber. Det satte jeg pris
på.
Jeg synger gjerne Hymnen igjen. Hva med

cupfinalen mot Rosenborg i november?!!!
Også etter finalen – når Startlaget skal

hente pokalen hos Mette Marits svigerfar.

Asbjørn Arntsen

telefonen bare noen uker før da jeg selv var
hjemkommet fra Budapest og han sto på
spranget til å reise ned for å være der noen
uker i sitt sommerhus.
Ungarns såre nasjonalsang – Himnusz er

kanskje den vakreste og vareste av alle na-
sjonalhymner. Den avslutter alltid høimessen
rundt om i Ungarn søndag formiddag. 
Og da er fellessangen på det høyeste,

brusende orgel og et felleskor av en eldre,
hardt prøvet generasjon – en klangbunn av
felleskapsfølelse og fremtidshåp.
Denne melodien spilte jeg ved Attila siste

ferd – så varmt og fylt av takk som jeg bare
maktet. Himnusz av Erkel Ferenc.
Og linken går med en gang til Sør-Arena

og til den relativt nye Starthymnen av Andre
Vaaler og Ivar Kirkhus.
Som musiker må jeg si litt om melodien,

glad som jeg er i høytidelige passasjer – den
løftede følelsen som særlig mai måned er så
rik på – hva enten det er 1 mai eller 17 mai
eller andre dager. Kom mai, du skjønne
milde......!
Kirkhus har på en genial måte truffet noen

melodiske strenger i sitt melodivalg, sine ak-
korder og måten dette er bygget opp og satt

Himnusz 

- din lokale aksjefondsleverandør

www.sigmafondene.no

La oss fortelle deg hvorfor du bør 
investere i helse- og energisektoren nå!
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Telefon: 38 17 89 00  •  post@sedberg.no  

Markensgt. 4b/6, Kristiansand • Torvgt. 8, Søgne

Skal du selge, er det viktig å få råd av en eiendomsmegler med erfaring og 
kunnskap om stedet. Meglerhuset Sædberg har vært i det lokale markedet  
siden 1960 og er kjent som ekspert på alle typer eiendom langs Sørlandskysten.  
Ta kontakt med oss nå for befaring, prospekter og rådgivning dersom du 
vurderer å selge fritidseiendom i 2010!

Er du på utkikk etter å kjøpe eiendom, kan du melde deg  
som interessert hos oss på telefon 38 17 89 00 eller via 
e-post: hytter@sedberg.no. Du får da tilsendt nyhetsbrev 
om nye eiendommer for salg og annen relevant informasjon om 
markedet – hver 14. dag gjennom hele sesongen.

SELGE FRITIDS- 

EIENDOM?

Besøk www.sedberg.no for registrering 

eller ring oss på tlf. 38 17 89 00

KJØPE FRITIDS-

EIENDOM?

Besøk www.sedberg.no for registrering 

eller ring oss på tlf. 38 17 89 00

Skal du selge eller kjøpe  
fritidseiendom på Sørlandet?

Frode Gundersen - Mobil: 900 54 544 • Christian Forum - Mobil: 916 39 863 • Tor Even Kristensen - Mobil: 482 52 012 • Gustav J. Sædberg - Mobil: 907 84 991 • Kenneth Nørve - Mobil: 901 44 591
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VI HAR ALT I 
START-SUPPORTERUTSTYR

Adresse: Industrigaten 1 (vis a vis Starthallen) - Åpent: Man-fre 09.00-17.00, lør 10.00-15.00
Tlf. 38 02 33 20 - sportsprofil@sportsprofil.no - www.sportsprofil.no - www.ikstart.no




