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Sesongen er
kommet i gang
Nå har vi spilt 9 kamper og nærmer oss en tredjedel av
sesongen. Det begynte meget bra med tre seire på fire kamper
og vi var helt i toppen. Deretter har det sviktet veldig og vi har
nærmet oss veldig en farlig plassering på tabellen. På det beste
er vi et topplag, men pestasjonene svinger veldig. Vi vil selv-
følgelig oppleve flere kamper som den klare seieren mot Viking
på en fullpakket Sør Arena var utrolig moro.

De øvrige lag i klubben er også kommet godt i gang, mens håndballsesongen er
over med flere bra resultater og planleggingen for neste sesong er allerede i gang.

Det har i media vært diskusjon om vi har et godt nok opplegg vedrørende
spillerutvikling. Vi må nok innrømme at vi gjerne vil at det skal bli bedre selv om
økonomien fortsatt er svært vanskelig. Det er allerede nedlagt et arbeid med å
kartlegge hvordan en ytterligere satsning kan være så snart som mulig, men i alle
fall fra 2012. Et utvalg skal i løpet av kort tid anbefale hvordan ressursene kan be-
nyttes på best mulig måte. Det skal kort og godt bli enda mer attraktivt for unge
lovende spillere å komme til klubben.

Verdiprosessen går sin gang og det arbeides nå med å få satt verdiene ut i livet
i hele klubben. Styrene i klubb og selskap har for første gang hatt et felles
styremøte der dette var hovedtema, men organisering av Start ble også drøftet.

Flyttingen til nye lokaler i Sør Arena har satt seg og det virker som alle er happy
med dette.

Den nye miljøkomiteen bestående av Per Madland, Linda Johansen, Lars Eric
Johansen, Thomas Stav Johansen og Morten Halvorsen legger opp til en stor
vårfest i juni med samme opplegg som den meget vellykkede høstfesten i fjor.

Jeg vil også benytte anledningen til å oppfordre alle om at klubben har inngått
et samarbeid med Lundsiden Kiosk om den såkalte grasrotandelen. Dette opp-
legget sammen med andre tiltak innbrakte nærmere 400.000.- til klubben i fjor.
Løp til kiosken og støtt klubben.

Leif Strømme er mer aktiv enn noen gang med å verve medlemmer til klubben,
vi gratulerer Cathrine Ljunggren i administrasjonen som nytt styremedlem i Norsk
Toppfotball og arrangementene på hjemmearenaen er fortsatt på et høyt nivå.

Etter Svein Matta Mathisens bortgang har
vi diskutert hvordan vi på en fin måte
kunne hedre ham og vi er kommet til
at klubbens nye lokaler i tidligere
Startbutikken beliggende ut mot
festplassen skal få navnet
«Mattas Corner». Det vil bli
skiltet på en fin måte på
fasaden.

Erik Geelmuyden
Styreleder IK Start

www.ikstart.no
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IK Start avholdt årsmøte 2011 den
7. mars med godkjenning av alle
årsberetninger, regnskap og bud-
sjett. Og valg etter valgkomiteens
innstilling.

Et problemfritt årsmøte hvor det ble pekt på
utfordringene med flere medlemmer inn i
IK Start og flere publikummere i gult.

Leder Erik Geelmuyden ønsket vel-
kommen i klubbens nye lokaler på sørsiden
av Sør Arena.

Deretter fikk formann i Seniorrådet,
Borgar Haugland, ordet og minnet de
startere som var avgått ved døden siden
sist årsmøte: Svein Mathisen, Asbjørn
Eftevaag, Johan Lindeberg og Ruth
Hanssen. Årsmøtet minnet dem med ett
minutts stillhet.

Geelmuyden ledet så forsamlingen kort
gjennom en innledning hvor han tok opp
siste års hendelser, flytting på Sør Arena,
satsingen på intern spillerutvikling, de øko-
nomiske faktorene mellom klubb og topp-
fotball og han fokuserte på den betydelige
bedring i økonomien som var kommet både
i idrettsklubben og Start Toppfotball.

- Det er en god økonomioversikt i både
selskap og klubb, oppsummerte han blant
annet.

Grasrotandelen er økt og det er staket uten
visjon om å få Europa inn på Sør Arena. For
å få til det skal Start preges av
- Å være inkluderende
- Presisjon
- Å være engasjerende

Tirsdagsklubben er en suksess også i nye
lokaliteter.

Kontigentsatsene settes lik for 2011 som
for 2010.

Budsjettet for 2011 ble godkjent med
stipulerte driftsinntekter på 37,6 mill og års-
resultat på 207 600.

ERKJENTLIGHETSPRISER. Seniorrådets
formann Borgar Haugland overrakte tre er-
kjentlighestpriser og takket på vegne av
Seniorrådet for innsatsen.

IK STYRET 2011. Alle valg ble foretatt ved
akklamasjon etter valgkomiteens innstilling

Etter ca 85 min. kunne de 43 stemme-
berettigede løsne på slipset og si seg for-
nøyd med et problemfritt årsmøte.

BLOMSTER OG TAKK. Erik Geelmuyden
begynte sin nye lederperiode med å takke
for tilliten og overrekke blomster til Carl
Viggo Axelssen med takk for innsatsen i
styre og stell i mange perioder. Og ønsket
ham velkommen tilbake.

Og Erik Geelmuyden takket styret for
arbeidet i året som gikk og så ellers positivt
frem mot neste år.

Tom Edvardsen ledet så årsmøtet gjen-
nom dagsorden i grei stil.

Den eneste kommentar til styrets års-
beretning kom fra Audun Myhre, som
ønsket at man holdt seg til den vedtatte or-
ganisasjonsplan og bemannet klubben de-
retter. Herunder ansatte en sportssjef som
kunne ta vare på de store linjer og se frem-
over i den sportslige satsingen.

Forslaget fikk årsmøtets fulle tilslutning.

DERETTER GIKK DET SLAG I SLAG:
Alle underavdelingers årsberetninger ble
godkjent.

Regnskapet som viste overskudd på
380 000 etter driftsinntekter på 40,3 mill.,
ble godkjent.

Underavdelingenes regnskap ble god-
kjent.

Gjenvalg og god økonomistyring
Blomster og takk til Carl Viggo Axelssen. Martin Stallemo, Aud Karin «Mor» Holberg og Per A. Pedersen med erkjentlighetsprisene sine.

Fra venstre bak: Bjørn Berthelsen, Ole Petter Mortensen, Erik Geelmuyden, Dag Andersen og Per Mad-
land. Foran: Unni D. Myhre, Renee Rasmussen og Iren Pedersen. Pål Lydersen var ikke til stede.

Elektrikere – rørleggere – murere – tømrere – totalleverandør
www.ke-as.no – Tlf. 38 00 28 40 – E-post: harald@keas.net
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Vi fikk noen ord med presse-
ansvarlig Terje Roland.

Velkommen tilbake med nystrukturert
supporterklubb. Er alt i godt gjenge?
Etter en start med mye å gjøre, mange

medlemskort og lage, mange konvolutter å
slikke, mange telefoner å ta har vi endelig
kommet i gang med hovedoppgavene våre
som er å være en støttespiller for klubben på
både hjemmekamper og bortekamper.
Vi kommer år til å arrangere en god del

borteturer med Menigheden. I skrivende
stund er det allerede arrangert en bortetur
(borte mot Odd Grenland), som var en
veldig velykket tur med stort oppmøte.

drakta å tar den på seg. Synging er et
ultimatum, folk skal høre av Menigheden
også er klar for kamp.:)

Og ved siden av dere står Miniheden og
skuler hen til dere «store»?
Miniheden er en flott gjeng som viser stor

entusiasme på kampene, det er moro at det
gror også blant oss supportere og vi kan
allerede se kommende forsangere i
Miniheden :)
Menigheden SKAL vokse, vi ønsker å bli

flere på feltet og vi ønsker at alle som står på
feltet skal være med å lage liv for å støtte gut-
tene på banen. Vi trenger din hjelp.

For informasjon om våre borteturer gjerne
besøk vår nettside: www.menigheden.no

Ellers noe nytt på gang?
I år har vi åpnet supporterfeltet for alle,

slik at du ikke behøver å være medlem av
supporterklubben for å stå på feltet vårt. Men
vi håper likevel at akkurat DU melder deg
inn i supporterklubben vår å bidrar til at vi
kan lage stemning for laget vi elsker.

Noen spesielle kriterier som må være der for
å kunne stå blant dere på det «nye» feltet.
Kledd i gult? Synge høyt?
Det er åpent for alle men håper selvfølgelig

at folk børster av støvet av den gamle start-

Vi lever for Start

Fakta
Menigheden har I 2011 kommet på beina
igjen og har konstituert ett nytt styre:

Christina Magnussen, leder
Kenneth Storberget, styremedl. (nestl.)
Bjørnar Eidstø, sekretær/turansvarlig
Terje Roland, presseansvarlig
Torgrim Rygnestad, økonomiansvarlig
Gro Mortensen, styremedlem
Roy Arne Try, nestleder



STARTEREN NR. 1 - 2011 5

Og så er vi «rimelig» godt i gang med
sesongen, som Drillo ville sagt det…
Det er deilig med en sesongåpning slik vi

har startet i år, før Ålesund kampen ligger vi
på medaljeplass, en plass vi ikke har inten-
sjon om å gi fra oss. Og bare så det er sagt,
makrellen har enda ikke kommet til Sør-
landet.
Våre lokale talenter Vikstøl, Pepa,

Mathisen, Børufsen, Kleiven og Stokkelien
har tatt steget i år, og med hjelp fra rutinerte
karer som Årst, Hoff og Høie har vi et meget
spennende lag på gang.
Det blir et spennende år hvor vi har alle

muligheter til å gjøre det bra både i serien og
cupen. Vi drømmer alle om cupfinale på
Ullevaal til senhøsten.
Uansett: Vi i Menigheden ønsker lykke til

videre i sesongen.

Vi lever for Start, ja vi lever for Start
og aldri vi svikter vårt lag det er klart.

Lokalt
utviklede spillere
Med lokalt utviklet spiller for-
stås spiller som enten har vært
registrert i egen klubb i minst 3
sesonger mellom sitt 15. og
21. leveår, eller spiller som har
vært registrert i en annen
norsk klubb i minst 3 sesonger
mellom sitt 15. og 21. leveår.

NFF’s regler for sesongen 2011 tilsier
at minimum 16 av spillerne i A-stallen
skal være lokalt utviklede spillere (LUS)

Av disse 16 skal minst 2 spillere ha
vært registrert i egen klubb (såkalt
klubbutviklet spiller), og resterende 14
spillere skal ha vært registrert i en
annen klubb, som er medlem i Norges
Fotballforbund (såkalt forbundsutviklet
spiller).

Start har i stallen for 2011 12 klub-
butviklede spillere og 7 forbunds-
utviklede spiller i A-stallen, altså 19
lokalt utviklede spillere der kravet er
16.

Både Espen Børufsen og Ole Martin Årst er lokalt utviklede spillere.

Les mer om hvilke lag (Tippeligaen, Adeccoligaen og Toppserien) som
har hvilke type spillere på internett: https://fiks.fotball.no/Spillertropp/

Sagmyra 2 A • 4624 Kristiansand
www.lyskomponenter.no

Telefon 40 00 19 54
www.maxicatering.no
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Kick-off
2011 Start
Kaptein Ole Martin Årst og det
meste av laget var tilstede og
viste seg frem på catwalken med
årets drakter og sportsutstyr fra
Umbro i forbindelse med
kick-off 2011.

Nok en gang var Restaurant 1 på Sør
Arena samlingsstedet. Lokalene var
smekkfulle av sponsorer, støtteapparat,
spillere, styrer osv. En fin samling hvor
gode kolleger og gamle/nye forbundsfeller
kunne omgås hverandre og feire Start på
sesongen 2011. Og fra den provisoriske
scenen kom det en fin blanding av alvor
og skjemt. Vi lar bildene tale..

Så slapp «bysgutten» Rune Andersen
med hjelp av bergenseren Anders Mcaulay
som også var konfransier. Andersen lot et
knippe kjendiser hilste Start og gi sine
kommentarer til laget og samling.

Sveinung Hofstad ønsket velkommen og nølte
ikke med å vise til at man kunne sitte og følge
gresset på Sør Arena vokse under vekstduken.

Knut Tørum og Frode Fredriksen mimret om den
gangen de møttes til dyst for henholdsvis Moss
og Sandefjord.

Stølen og Gaasehud leverte varene -
spesielt da hymnen «Heltane fra Sør-
landet» ble fremført.
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Knut Tørum overrakte Rune en
signert Start-drakt. - Jeg blir
nesten litt rørt, repliserte
komikeren og Start-supporteren
med fast sete på Startvippen.

Rune Andersen
som sinnakokk
Eyvind Hellstrøm
gav en enkel
karakteristikk til
dagens meny:
Tapas = rester

Rune Andersen som Åge Hareide
hadde en del tips til Tørum.

Rune Andersen presenterte stallen 2011. Den
mest pr-kåte - i følge Andersen - ble presentert
sist. Christer Kleiven og Rune Andersen poserer
villig for fotografen.

GT Ugland og Rune Andersen i full fart: Grete Waitz loppet.

GT Ugland, Rune Andersen og Anders Mcaulay.

Friske blomster
Besøk Tormod på vårt utsalg på torvet

KÅRE LARSEN
HANDELSGARTNERI

SØGNE - TLF. 38 05 03 22
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FORVANDLINGEN

«Han er mentalt sterk,
robust i hodet. Han er ydmyk,

men respektløs overfor
motstanderne!» - Bård Borgersen

Han er kun 22 og allerede A-landslagsspiller.
For tre år siden var det ikke mange i Start
som hadde tro på ham. Møt Avni Pepa!
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Avni er født i Kristiansand, men
familien er fra Kosovo. I åttende
klasse flyttet han til Oslo, og meldte

seg inn i Askim. Tilbake i Kristiansand, ble
det Våg som var klubben, før han kom til
Start. Med et stort hjerte for fotball.

KRONGLETE VEG. Vegen frem skulle bli
lang og kronglete. Avni gikk gradene, men
nøkkelhullet til A-laget var trangt. Det
buttet i mot, og enden på visa ble at Avni
ble utleid til Fram Larvik i 2009.

- Jeg var nok vel ung, og jeg var vel ikke

på å bygge opp dette, gjør meg stolt.
Kjempegøy! smiler Avni.

STERKE SIDER? Vi spør Avni om hva
som er hans sterke sider som spiller.

- Jeg har hurtighet, kommer det raskt.
Og så blir det stille. Avni er ikke blant de

mest taletrengte og selvhevdende. Etter litt
lirking og påminnelser kommer det mer.

- Jeg er jo ganske god på hodet, og kan
være en del av det offensive trøkket på
dødball. Mål har det også blitt. To i fjor.
Håper på flere i år, og det har vært nære
på et par ganger.

Avni er 1.83 på strømpelesten, og det er
relativt småvokst i midtstop-
persammenheng. Like fullt matcher han
motspillere i duell som er langt høyere enn
ham.

- Joda, spensten og timingen i opp-
hoppene er vel rimelig bra, medgir han.

Men spensten er aldri målt på trening.
Etter våre observasjoner er den rimelig
høy.

FORBEDRINGSPOTENSIALE? - Det må
vel være å bli bedre på frispilling. Og bli
mer to-bent. Bli bedre med venstrefoten,
svarer han og ignorerer tilrop fra
lagkamerater.

VEIEN VIDERE DA? - Det mest konkrete
er å gjøre det bra med Start. Få være på
laget og kanskje få være med på å ta Start
ut i Europa hadde vært stort. En fjern drøm
er vel for meg som de fleste andre unge
gutter å teste profflivet ute, men foreløpig
er det kun Start og min egen utvikling som
gjelder.

Avslutter Avni før han haster av sted fra
restitusjonstreningen på Dønnestad for å
hive seg i en bil på vei mot byen.

helt stabil i prestasjonene. Det gikk for
mye opp og ned.

Avni vrir seg litt når vi kommer innpå
emnet rundt utleien.

- Jeg dro nå alene til Larvik og fikk et fint
år der. Jeg utviklet meg og ble mer habil i
prestasjonene. Jeg fikk mange venner i
Larvik som jeg fortsatt har kontakt med.

EGENTRENING. Da Avni vendte tilbake til
Start, var Tørum ferdig med sitt første år
som trener. Målet var klart. Plass på førs-
telaget. Men kampen om midtstopperplas-
sene var tøff, for å si det mildt. Med
Borgersen, Goodson, og Mathisen som
steinharde konkurrenter var det ikke bare å
spasere inn.

- Innsats og guts på trening var én
nøkkel, men jeg tok også tak i egentren-
ingen min. Jeg skulle hvertfall ikke falle
utenfor på grunn av testresultater. Jeg in-
tensiverte styrketrening og kondisjonstren-
ing, utnyttet ferien maksimalt, og lå etter
hvert helt i tet i spillergruppa på testene vi
tok. Sammen med skadeforfulgte Morten
Hæstad.

Gode prestasjoner på trening og i tren-
ingskamper var medvirkende til at Avni fikk
hele 19 seriekamper i 2010. Konkurrentene
Borgersen og Mathisen slet med skader
og andre problemer. Vinduet var åpent, og
Avni grep sjansen. Dette ble gjennom-
bruddssesongen. På mer enn ett vis.

A-LANDSLAGET KALLER. De gode pres-
tasjonene til Pepa ble lagt merke til i hans
unge hjemland, Kosovo. Han fikk med seg
én landskamp i 2010, og har hatt én til i
vår.

- Dette syntes jeg var mektig bra. Jeg
ble stolt og glad. Det å kunne være med
på et helt ferskt landslag og få være med
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Sesongstart
for ivrige
supportere
Familien Friestad,
Startsupportere på sin hals, er
her avbildet foran Sør Arena
på vei inn til den første
hjemmekamp til Start. Mot
Strømsgodset. For å se Start
vinne 5-1.

Fra venstre Svein, Stine
Kamilla, Thomas Mikael og
Kari-Anne.

Familien, som bor på Vige-
land, er et eksempel på de
som kjøper sesongkort på Sør
Arena, handler supporter-
effekter og reiser på borte-
kamper. Uten å bry seg alt for
mye om kostnaden. Det er
mange av dem, og de blir
flere. Til sammen danner de
den store Startfamilien!

Ivrige Startsupportere 2
Før Viking-kampen fanget vi inn tre jenter som kom med toget helt fra Stavanger for
å se Start banke Viking.

Fra venstre Margrethe (som allerede har utmerket seg i barnehagen med å gå til
kamp for at Start er det beste laget, og Viking er dårlige), mor Karin, som har vært
Startsupporter så lenge hun kan huske, og Henrikke som var på sin aller aller første
Start-kamp. Far sjøl var hjemme i Stavanger, han er ikke interessert i fotball.

Margrethe, Karin og
Henrikke på vei inn på
Sør Arena.

De rolige supporterne. De engasjerte supporterne.

1. Alexander Lund
Hansen
Målmann
Født: 06.10.1982
Forbundsutviklet
spiller

24. Kenneth Høie
Målmann
Født: 11.09.79
Forbundsutviklet
spiller

13. Johnny Kris-
tiansen (hospitant)
Målmann
Født: 14.10.1992
Forbundsutviklet
spiller

2. Brian Priske
Forsvar
Født 14.05.1977

3. Branislav
Miličević
Forsvar
Født: 23.07.1983

4 . Birger Madsen
Forsvar
Født: 23.04.1982
Forbundsutviklet
spiller

17. Christian
Follerås (hospitant)
Forsvar
Født: 03.10.1991
Klubbutviklet spiller

20. Bård Borgersen
Forsvar
Født: 20.05.72
Klubbutviklet spiller

Spillere
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«Hvis jeg skulle begynne å slurve
med kosthold og treningsdetaljer,

er jeg ferdig !» – Bård Borgersen

Bård Borgersen runder straks 39 og er fortsatt
like nysgjerrig på hvordan han kan bli bedre.
Finne detaljene som kan ta ham videre.
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Bård har en lang karriere som
fotballspiller, og han har gått
gradene.

Første klubb var Våg. Startkarrieren be-
gynte i 1991. Det ble for lite spilletid etter
Bårds smak, så i 1994 dro han videre til
Bryne. I 1996 fulgte fem år i Odd, før
Danmark og Aab lokket ham ut i 2002. I
2005 var han tilbake i Start.

- Det har vært lærerikt. I Odd-perioden
hadde jeg vel den største utviklingen, men
jeg lærer fortsatt nytt hele tiden. Men blir jo
aldri ferdig utviklet, sier Bård
ettertenksomt.

RÅTASS PÅ GRENSEN. Vi som fulgte
Bård i den første tiden i Start, var spente
da han kom tilbake til Kristiansand Stadion
i Odd-drakt. Vi kunne kjapt konstatere at
han var blitt den råtassen og storspilte bak
i Odd-forsvaret. Og lå helt på grensen, om
ikke over i spillet sitt. Vi vekslet mellom
irritasjon og beundring, og tenkte at denne
mannen må jo hjem til Start! Det gjorde
vondt å møte ham. Det vet de som møtte
ham.

- Heh! Jeg ble vel også utvist en gang
der. Jeg skyflet Krister Isaksen noen meter
ut i løpebanen. Det ble så ampert at jeg
måtte ha beskyttelse etterpå, humrer han.

STUDIER. Parallelt med fotballkarrieren
har han studert. Først idrett grunnfag og
mellomfag før han tok fatt på lærerutdann-
ingen. Denne fullførte han på Notodden i
Odd-perioden. Trenerutdanninger har han
også tatt, og mangler i dag kun UEFA-pro-
lisensen.

FORFATTER. I løpet av karrieren har Bård
gjort notater av erfaringer og observa-

er det viktigste, tror jeg betyr mye. Faktisk
synes jeg rolleskiftene fungerer oppbyg-
gende og gir en fin mental og fysisk av-
veksling, sier Bård.

- Det er også viktig å poengtere at jeg
har meget god hjelp av Geir Åge Olsen.
Han avlaster meget bra, og er en viktig
faktor for at rammene er på plass.

OPPDRAG START 2. Etter at begge re-
krutteringslagene rykket ned i 2010 ble det
debattert i hvilken retning talentsatsingen
skulle ta. Start 2 og Start 3 skulle fortsette
å bestå. Det ble bestemt. Og Bård skulle
ta jobben som hovedtrener for Start 2.

- Det ble en god løsning for meg. Det å
være trener er noe jeg alltid har hatt lyst til.
Å kunne kombinere det å fortsatt være
spiller og samtidig trener, så jeg på som en
fin utfordring.

MÅLSETTING FOR START 2. - Det er jo
viktig å skape en så optimal utviklings-

sjoner på banen, og i 2006 kom han ut
med bok! Den heter enkelt og greit «Bli en
bedre fotballspiller». Boken er ment som
hjelp til alle spillere og trenere, og spesielt
unge utøvere som vil bli bedre fotball-
spillere. Den beskriver og gir råd til
hvordan konkrete og spesifikke situasjoner
eller spillsekvenser kan løses.

TRAVEL HVERDAG. Hodet er fullt og
gjøremålene er mange. Roller skal veksles
mellom. Spiller og analysemaker i A-
gruppa, og trener for Start 2. Vi har selv
observert biter av det. Først trening på
Dønnestad med A-laget. Deretter kjapt inn
til egen styrketrening på Sør Arena før han
en time senere er på plass igjen på Dønne-
stad. Klar for trening med Start 2. Og ting
skal planlegges og tilrettelegges.

- Jeg er vant til å ha mye å gjøre. Å ikke
bikke over i stress beror mye på det
mentale. Å ha evnen til å kunne sortere
vekk og prioritere, og så ta fatt på det som
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Rammer på plass.

Obligatorisk trenerstilling.



arena som mulig for våre beste talenter, for
vi skal jo levere spillere til A-laget.
Samtidig skal vi jo også være en arena for
A-lagets spillere med lite spilletid eller
behov for kamptrening. 3. divisjon er jo for-
søkt spisset, men for A-lagsspillere blir
denne arenaen ikke utfordrende nok.
Samtidig skal våre nest beste også ha en
testarena på et høyere nivå enn de vanlig-
vis har. Å rykke opp til 2. divisjon ville der-
for være optimalt. Også for å gjøre Start 2
til en enda mer attraktiv arena for de beste
talentene på Sørlandet. Det har vi opplevd
ikke er tilfelle nå. Flere talenter synes det
er mer attraktivt å spille for Fløy eller MK
fremfor Start 2. Dette må vi endre på!

Bård hevder samtidig at han allerede
merker at omdømmet er i ferd med å snu,
og sier at dette er viktig for å få alle de
beste talentene med på Start 2-laget.

Snittalderen på spillergruppa i Start 2
har sunket kraftig siden i fjor. Mange har
sluttet eller funnet seg andre arenaer, og
noen er tatt opp i A-stallen.

FILOSOFI? Bård ser ut på gresset på Sør
Arena og river av seg hettejakka. Setter
seg til rette. Tar sats. Spinner. Det ene
poenget tar det andre. Vi noterer febrilsk.
Og gir etter hvert opp.

- Det å være klar og tydelig og ha en rød
tråd i alt vi driver med, er viktig. Å være i
stand til å prioritere mellom alt det viktige.
Trygghet, trivsel og mestring er jo grunn-

pillarene våre. Det fordrer kvalitet og trøkk
på alle treninger. Men uten å ha gode hold-
ninger og vaner i bunn, kommer man ikke
dit vi alle vil. Kostholdsvaner og skade-
forebygging går hånd i hånd og er viktig
for å oppnå gode treninger. Bård trekker
pusten- Å ha på plass ytre, tydelige
rammer er viktig for at spillerne skal vite
krystallklart hva som skal til for at man skal
kunne utvikle seg som spiller. Trygghet og
ro. Én av mine kjepphester er videre at
man skal trene riktigere. Å måle antall
timer er bortkastet så lenge man ikke
trener riktig. Dette er noe jeg hele tiden
jakter på - både for meg selv som spiller
og for Start 2.

INTERNKAMPER MOT A-LAGET? - Det
kan være fornuftig av og til. Men kanskje
med en miks på lagene. Det er jo ikke
videre utviklende for verken A-laget eller
Start 2 hvis A-laget alltid vinner 10-0. Re-
sultatet vil bli negative erfaringer for de
yngste, og kanskje fjas fra A-lagsspillerne.
Det er ingen tjent med.

HARDT ARBEID - MEN GØY. Hvordan er
du blitt tatt i mot av spillergruppen?

- Jeg mener vi har en god dialog. Både
formelt og på feltet. Miljøet er meget godt i
den gruppen vi har nå. De er innstilt på
hardt arbeid, men de har det gøy.

Vi ønsker Start 2 til lykke med sesongen!
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Trøkk og trivsel.

22. Avni Pepa
Forsvar
Født: 14.11.1988
Klubbutviklet spiller

26. Jesper Mathisen
Forsvar
Født: 17.03.87
Klubbutviklet spiller

27. Morten Hæstad
Forsvar/midtbane
Født: 11.03.87
Klubbutviklet spiller

28. Rolf Daniel
Vikstøl
Forsvar
Født: 22.02.1989
Klubbutviklet spiller

29. Espen Knudsen
Forsvar
Født: 5.3.1991
Klubbutviklet spiller

5. Olufemi Oladapo
Midtbane/angrep
Født: 5.11.1988

7. Fredrik
Strømstad
Midtbane
Født: 20.01.82
Klubbutviklet spiller

8. Espen Hoff
Mitdbane/angrep
Født: 20.11.1981
Forbundsutviklet
spiller

Spillere

Bestill direkte på www.agdertaxi.no
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Negative medieoppslag
om klubbene
Flere av klubbene i Tippligaen fikk
hard medfart i mediene i fjorårets
sesong. Aller verst gikk det ut
over Brann.

Norsk Toppfotball ville måle presseopp-
slagene om klubbene i Tippeligaen, og fikk
firmaet Sponsor Insight til å ettergå medie-
oppslagene og systematisere dem. Tallene
de fikk frem, baserte seg på 165 trykte
medier og 853 nettkilder.

Det ble Brann, Stabæk og Kongsvinger
som toppet tabellen over flest negative
oppslag, mens Vålerenga, Haugesund og
Godset havnet i bunnen med færrest
negative oppslag.

Start havnet «som vanlig» midt på treet.
Her er tabellen:

NEGATIVE OPPSLAG
Brann 1098
Stabæk 1011
Kongsvinger 803
Lillestrøm 688
Sandefjord 653
Viking 576
Start 524
Molde 522
Tromsø 467
Aalesund 431
Hønefoss 426
Odd Grenland 251
Rosenborg 235
Strømsgodset 216
Haugesund 179
Vålerenga 145

9. Ernest Asante
Midtbane/angrep
Født: 06.11.1988

10. Solomon James
Owello
Midtbane/angrep
Født: 25.12.1988

14. Espen Børufsen
Angrep
Født: 04.03.88
Klubbutviklet spiller

15. Petter Bruer
Hanssen
Midtbane/angrep
Født: 08.01.86
Forbundsutviklet
spiller

18. Mads Stokkelien
Angrep
Født:15.03.90
Klubbutviklet spiller

19. Jonas Werner
(hospitant)
Midtbane/angrep
Født: 27.02.92
Klubbutviklet spiller

25. Ole Martin Årst
Angrep
Født: 19.07.1974
Forbundsutviklet
spiller

30. Christer Kleiven
Midtbane/angrep
Født: 09.04.88
Klubbutviklet spiller

Spillere

En fersk rapport fra UEFA viser at
underskuddet i europeiske
klubber har doblet seg fra 2008 til
2009. Underskuddet er oppe i
svimlende ni milliarder kroner.

Hele 37 % av klubbene har større gjeld
enn de har verdier. Kun ligaene i Tyskland,
Østerrike, Belgia og Sverige gikk i pluss.

UEFA-sjef Platini varsler nå strengere
krav. Klubbene må nå gå i balanse innen-
for en tre-årsperiode dersom de skal delta
i UEFA s konkurranser.

Europeiske fotballklubber
taper penger så det svir

Et raskt voksende underskudd hos UEFA’s klubber.

- Et nødvendig og riktig grep, sier Jan
Løkling i den norske klubblisensnemnda.

www.ikstart.no

Jørgen Reme

tror på en god Start sesong 2011
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STAV trykkeri as Industrigata 13 4632 Kristiansand T: 38 10 70 80 F: 38 10 70 81 post@stav.no www.stav.no

Kjøpe, selge, leie eller leie ut næringseiendom? Vi har bredden du trenger.

Vi er den eneste eiendomsmegleren på Sørlandet som kun konsentrerer oss om næringseiendom. Vår solide kunnskap, erfaring og brede kontaktnett gjør oss til den 
naturlige samarbeidspartneren for utvikling og formidling av lokaler og eiendommer til både små og store virksomheter. Vi har også et rikt rådgivningstilbud som blant annet 
omfatter verdivurderinger, behovsanalyser, og bistand ved reforhandlinger eller utvikling av eiendom. 

Vår visjon er å bidra til verdiskapning på Sørlandet. Våre dedikerte og svært kompetente medarbeidere er din garanti for en grundig, ryddig og lønnsom eiendoms handel. 
Lokalisering er viktig. Riktig plassering, arealdisponering, fasiliteter og interiørløsninger bidrar til å utløse potensialet i alle bedrifter. Har du riktig adresse for gode forretninger? 

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat!
20

11
03

31
13

57
10

Reklamestasjonen leverer komplette løsninger innen skilt og dekor \\ reklamestasjonen.no \\ telefon 38 12 29 90facebook.no/reklamestasjonen
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VI HAR UTFØRT GRUNN,- BETONG- OG TØMRERARBEID PÅ SØR ARENA

En kort oppsummeringa av de første 15
års drift, som er nokså likt den vi opp-
lever i dag: Økonomiske utfordringer
(som løses), gjenvalg av formenn og
mangel på avansement i cupen.

Start er stiftet 19. september 1905 og er envæsentlig fortsættelse av den tidligere fot-
ballklub med det stolte navn

«GYLDENLØWE». Jeg vil bemerke at
«Gyldenløwe» igjen var en fortsættelse av
«Christianssands Fotbaldclub», som i 80 aa-
rene blev stiftet av herr agent Frøstrup. Herr
Frøstrup hadde lært fotballspill i England, og

hadde straks forelsket
seg i baade sporten og
ballen.
Start`s første for-

mann var Aabert
Johnsen.
Han var formand det

første aar. Dette aar
spiltes ingen kampe.
Man hadde dog ligget i
underhandling med

Flekkefjord Fotballklubb om en kamp, men
denne strandet paa Flekkefjords uvillighet.
Klubbens første træningsplass var paa den
motsatte side av veien av vor nuværende plass.

Paa klubbens anden generalforsamling – i
1906 – valgtes til formand Ole Tobias Thors-
tensen.
Start`s første kamp var mot under-

officerseleverne. Start tapte denne med 3 - 1
maal. Samme aar spiltes mot seminaristerne;
denne kamp blev vundet. Resultatet ikke
notert. Der blev ogsaa kjæmpet mot
gymnasiasterne; kampen uavgjort.

Året 1907
Klubbens neste formand blev Gunvald Olsen.
Der spilledes mot et tysk hold, som blev slaaet
med 5 - 0. Senere paa sommeren spiltes mot
Mandal, som tapte med 1 – 3.
Journalen fortæller intet om 1908, idet 1907

og 1908 er slaa sammen.

Året 1909
I 1909 gjenvalgtes Gunnvald Olsen til for-
mand. Dette aar kom den længe eftertragtede
kamp mot Flekkefjord i stand. Kampen endte
med seier for os med 4 - 1 maal.

nederlag med 13 - 0. Kristiansands Fotball-
klubb gikk dety samme vei med, idet vi slog
dem med 8 - 1 maal.
Aaret var en liten merkepæl i START`S og

norsk fotballsports historie, idet vor klub var
den første norske, der spilte paa dansk grund.

Som sagt det var en
liten begivenhet. Jeg
skal derfor tillate mig
at citere ordret en del
efter aarsberetningen
for 1912.
Vi mottok fra

Aalborg Boldspillklub
en indbydelse om at
komme til Aalborg og
kjæmpe en kamp mot
dem. Denne indbyd-
else blev mottat, ends-

kjønt utsigterne til at komme nogenlunde
helskindet fra affæren var svært liten. Det
viste seg nemlig paa grund av eksersis og at
feriene var forbi at det var vanskelig at faa
skaffe de nødvendige 11 mand. Et parti blev
imidlertid uttat, men der måtte medtas flere
yngre spillere. Resultat av kampen, bare et tap
av 4 - 1 maal beredte oss en ikke ringe over-
raskelse. Derved var klubben blit den første
norske der har tat noget maal fra en dansk
klub, liksom ogsaa vort hold var det første
norske hold der hadde spillet paa dansk
grund. Vor matchkaptein Thomas Svendsen
blev i den anledning overrakt en erindrings-
medalje.
Dette aar var det første der blev spillet om

kretsmesterskap, og Start blev kretsmester
med 4 point.
Økonomisk set var aaret et av de vans-

keligste i Start`s historie. Imidlertid hadde vi

Det kan være interessant at nevne, at der
allerede dette aar (1909) var paa tale at bygge
idrettsplass, og at klubben i den anledning
mottok fra kapt. Hertzberg en anmodning om
at oppnevne repræsentanter til den nye idræts-
plasskomite.

Året 1910
Som formand i 1910 blev valgt Samuel Bugge.
Det aar fik « START» revanche over under-
officereleverne, idet vi i en kamp slo dem med
3 - 1 maal. Der blev optat forhandlinger med
Norges Fotballforbund om indmeldelse i for-
bundet. Klubben blev dog ikke indmeldtbfør
1911.

Året 1911
Haakon Endreson blev klubbens næste for-
mand - 1911. Det aar blev der opsat gardero-
berum paa plassen. Vi fik i stand kamp mot
Grane Arendal som blev slaat 2 gange med
henholdsvis 11 - 0 og 8 - 0 maal.
Dette smakte efter mer, og Viking,

Stavanger blev invitert til en kamp her i byen.
Invitten blev mottatt og kampen fandt sted paa
Gimlemoen. Resultatet var vistnok mer end
overraskende, idet kampen blev uavgjort med
2 - 2 maal.

Året 1912
For 1912 valgtes Johan Johansen til formand.
Vi gjengjældte «Viking`s» visit fra forrige

aar og spilte en kamp mot dem i Stavanger.
Resultatet av kampen blev tap for os av 4 - 0 ;
humør var der likevel, og de spillere som
deltok husker vistnok turen.
Grane blev slat 2 gange, henholdsvis med 6

- 0 og 4 - 0.
Flekkefjord Fotballklubb led et dundrende

Husker du…

Første kamp mellom Start og Viking. Uavgjort 2-2 på Gimlemoen

Arne Johnsen,
første nordmann
som scoret på
dansk jord.

Aabert Johnsen.
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en god ven i fabrikeier Jacob Lauridsen og
mottok av ham et større kontant beløp. Herr
Lauridsen var altid snap til at finde pungen,
naar det gjaldt «Start», og alle ældre Startere
vil nok iaar – jubileumsaaret - ønske at han
endnu hadde sin bopæl og livsgjerning i Kris-
tiansand.
For første gang deltok vi i Norgesmester-

skapskampene. Der blev spillet mot kredsmes-
terne i Grenland «Fram» Larvik. Tapet blev
større end ventet, nemlig 9 – 1

Året 1913
Der blev i aaret spillet 8 kampe, 5 vundne og 3
tapte.
Første kamp var mot Viking Stavanger. Vik-

ing seiret med 1 – 0. Kampen gjaldt pokalen.
I kredskampene seiret Start igjen overlegent

og blev kredsmester for 2. gang.
Aalborg Boldspillklubb gjæstet Kristiansand

og spilte en kamp. Danskerne seiret med 5 – 1.

Året 1914
For 1914 valgtes Johan Jahnsen atter til for-
mand. Jahnsen sat nu som klubbens formand
like til sin død, januar 1919.
Aarets kredskampe artet sig mest som «krig

paa kniven» mellom Grane og Start. Efter at
de ordinære kampe var ferdigspillet stod
Grane og Start likt i point. Omkamp blev be-
rammet avholdt i Arendal. Krigen var nu
brudt ut, og paa grund av at flere av vore
spillere var indkaldt og ikke kunne faa permis-
sjon trak vi os tilbake fra videre kredskampe
det aar. Grane var dermed kredsmester.
Vi forsøkte at faa en sammenslutning i

stand med Oddersjaa men av de forhandlinger
som blev ført fremgikk det at tanken vandt
liten tilslutning hos Oddersjaa, og blev derfor
intet av.

Året 1915
For 1915 blev den tidligere formand gjenvalgt.
Ogsaa det aar blev konkurrancen om kreds-

mesterskabet mellom Grane og Start kniv-
skarpt.

Idet vi slog samtlige andre klubber med et
samlet maalantal av 20 - 1. Likedan blev vi
igjen kredsmester i Kl. C. I Kl. B stred vi
haardt for at ta kredsmesterskapet ogsaa her,
men skjæbnen vilde det annerledes. Det var
Mandalskameratene som var de seigeste. I om-
kampen mot dem tapte vi med 2 - 1.
I kampene om Thornes vandrepokal tok vi

vor første aktie, idet vi slog Donn med 3 - 0
og bedste Arendalsklubb Grane med 6 - 0.
Av privatkampe spilte vi 3. Samtlige tapte

vi. Mot Frigg tapte vi med ikke mindre end 7
- 1 maal. Brodd 2 - 0 og Vidar 4 - 1.
Norgesmesterkampen mot Ørn tapte vi med

6 - 2 maal og var dermed ogsaa det aar ferdig i
første runde.

Året 1919
For 1919 gjenvalgtes Jahnsen til formand.
Det var ikke lenge vi nød godt av Jahnsens

arbeide i det aar. Han blev som bekjendt
bortrevet i spanskesyken den 9. januar. Vice-
formanden Bernh. Bertelsen, fungerte som
formand indtil videre. Bertelsen flyttet imid-
lertid fra byen, og paa ekstraordinær general-
forsamling blev Einar Torjesen valgt til
formand.
Aarets kredskampe klarte vi med bravør.

Kredsmester i Kl. A, B, og C.
Thornes vandrepokal blev erobret for 2. g.
I pinsen spilte vi privatkamp mot Frigg. Det

var jo best at rette paa resultatet fra i fjor, og
det blev gjort. Vi reducerte vort tap til 3 - 2.
I en kamp vi hadde mot Vidar tapte vi med

2 - 1.
Endelig oprandt den dag vi skulde række

lenger end til 1. runde i NM. Ja,ja, første runde
var noksaa letkjøpt, vi fikk nemlig walk over.
2. runde spilte vi mot Donn som hadde slaaet
Viking i 1. runde.
Vi slo Donn med 10 - 2. Men hvor lenge

var Adam i paradis? I 3. runde fik vi mot-
stander fjoraarets norgesmester KVIK og nu
var det vor tur til at faa juling. Kampen som
blev spilt i Larvik bragte KVIK en seir paa 6 -
0. Jeg vil dog gjøre opmerksom paa at vi i
denne Kmp spilte med 2 reserver, nemlig for
maalmand og i.h.
Det var jo mindre fornøilig at reise den

lange vei, og saa komme hjem med et slikt re-
sultat, men «gutta» tok det med ro og moret
sig kostelig likevel i den tid de hadde til egen
disposition.
Med denne kamp var sæsongen ogsaa

ferdig.

Kai Eriksen har sakset litt fra et jubileumshefte
ved I.K. Start`s 15 år`s jubileum i 1920. Opp-
summeringen er opprinnelig skrevet av Erling
Svendsen

Da kampene efter programmet var færdig-
spillet, stod vi igjen likt i point. Omkamp
fandt sted i Kristiansand og hadde det overras-
kende resultat at Grane seiret med ikke
mindre end 5 – 2.
Anden kampen om pokalen med Viking

fandt sted paa Gimlemoen. Viking blev slaat
med 6 - 2 og vi hadde sikret os vor første
aktie.

Året 1916
Formanden blev gjenvalgt i 1916.
Vi erobret atter kredsmesterskapet efter en

haard omkamp med Grane, som blev slaat
med 2 - 0.
I en privatkamp mot BRODD tapte vi med

4 - 2.
Aarets sensasjon var Norgesmesterskampen

mot Fram Larvik. Alle hadde jo ventet et
dundrende nederlag for Start, og resultatet -
en knepen seier for Fram 1 - 0 var som sagt
meget overraskende

Året 1917
Formanden blev gjenvalgt i 1917.
Vi blev kredsmester, ikke bare i Kl. A men

ogsaa i C. B-partiet sled hardt for at erobre
kredsmesterskabet ogsaa i sin klasse, men
maatte overlate dette til Donn efter omkamp
som vi tapte 2 – 1.
Der spilte for første gang Old – Boys kamp.

Hele 1912 laget var nemlig «in town».
Kampen hadde samlet et ganske talrikt
publikum, der moret sig kostelig over de vid-
underlige himmelspret de « gamle « leverte.
Aarets Norgesmesterkamp spilte vi mot «

SIF» Stavanger. Ogsaa da blev vi slaat ut i
første runde. Vi tapte 4 - 2.

Året 1918
Formanden blev gjenvalgt i 1918.
I vinterens løp opførte Start en del amatør-

skuespill for at hjælpe litt paa økonomien. Det
gikk over al forventning baade kunstnerisk og
økonomisk set.
Vi blev en overlegen kredsmester i A-Kl.

www.seafont.no | tlf 38 12 32 99 | fax 38 12 32 80
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Det var NFF som inviterte sikker-
hetskursene som er gjennomført
hos flere tippeligelag. Noen har
ikke gjort det og har fått «kjeft»
fra NFF. Start derimot har fått
skryt for gjennomføringen av
sikkerhetskursene på Sør Arena.

Denne gang var det hele 36 nye
vakter/verter/funksjonærr som gjen-
nomgikk kurset, til beste for publikum på
Starts hjemmekamper. Kursprogrammet
ble innført i 2008 og Start har kjørt dette
programmet fire ganger, totalt har ca. 180
vakter/verter gjennomgått dette kurset.

KURSET INNEHOLDER LITT AV HVERT:
• Orientering om sikkerhetsreglementet

for Sør Arena, evakuerinsplaner etc
• Publikumskjennskap, visitering av

personell / bag / ryggsekk mv.
- Kontrolltiltak ulovlig / lovlig
- Sikkerhetsbestemmelser i forb. med

• Klagebehandling fra publikum
• Trygghet i arbeidssituasjoner
• Psykologiske faktorer generelt

v/ psykologene Mogens A. Christensen og
Ane Christensen.

visitering / personellkontroll
- Pyro.teknisk, røykboks mv. samt

sanksjonsregelementet § 4-1 (1)
- Samarbeid med Politi og Securitas.
- Vertenes policy i relasjon til ordens-

forstyrrelser
• Akkreditering og dens betydning.
• Billettkjennskap
• Konflikthåndtering

Fra Start underviser folk med spesial-
kompanse i de forskjelle temaene:
Bjørn Berthelsen, Per A. Pedersen,
Svein Bostrøm og Halla Svansdottir.

OG DET SOM START
HAR FÅTT SKRYT FOR:
Hvordan er den ideelle vert, herunder:
• Gjestebehandling / Publikums-

behandling
• Kommunikasjon mellom medarbeider og

gjester / publikum
• Gjestepsykologi / publikumspsykologi
• Konfliktløsning / Krisehåndtering

Sikkerhetskurs Sør Arena

www.personalhuset.no - Tlf.: 982 95 270

Du tre�er oss også 
på Facebook.

REKRUTTERING OG PERSONALUTLEIE
Kontakt ISS Personalhuset Kristiansand for

ANITA 
NOMELAND

HANNE
HARDELAND

JAN
PEDERSEN

HENRIETTE 
LAUNES 
IGLEBÆK

VIGDIS
K. TAMANG 

ETTURKER
osrePSSItkatnoK

REPGOGNIR
asnaitsirKtesuhlano

ELTULANOSR
rofdna

EIE

ERIETT
NES

ÆKB

t.no - T.personalhusewww .: 982 95 270Tlf

s også
ebook.

Bli medlem
i IK Start

Tlf. 905 54 797
oskuggen@online.no

Per A. Pedersen leder her kurset på Sør Arena.
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Her følger Starts kamper i Tippeligaen 2011.
Hjemmekamper markert med gult.
Bekreftede kamptidspunkt står med klokkeslett

20.3. kl 1800 Runde 1 Odd - Start 0-2
3.4 kl 1800 Runde 2 Start - Strømsgodset 5-1
10.4. kl 1800 Runde 3 Tromsø - Start 2-0
16.4. kl 1600 Runde 4 Start - Viking 4-0
25.4. kl 1800 Runde 5 Sarpsborg 08 - Start 2-0
8.5. kl 1800 Runde 6 Start - Aalesund
16.5. kl 1800 Runde 7 Brann - Start
19.5. kl 2000 Runde 8 Start - Rosenborg
22.5. kl 1800 Runde 9 Lillestrøm - Start
29.5. kl 1800 Runde 10 Start - Stabæk
13.6. kl 1800 Runde 11 Molde - Start
16.6. kl 1900 Runde 12 Start - Fredrikstad
19.6. kl Runde 13 Haugesund - Start
26.6. kl Runde 14 Start - Vålerenga
3.7. kl Runde 15 Start - Sogndal

START PÅ HØSTSESONGEN

17.7. kl Runde 16 Strømsgodset - Start
24.7. kl Runde 17 Start - Molde
31.7. kl Runde 18 Stabæk - Start
7.8. kl Runde 19 Start - Haugesund
21.8. kl Runde 20 Sogndal - Start
28.8. kl Runde 21 Start - Sarpsborg
11.9. kl Runde 22 Vålerenga - Start
18.9. kl Runde 23 Rosenborg - Start
25.9. kl Runde 24 Start - Lillestrøm
2.10. kl Runde 25 Aalesund - Start
16.10. kl Runde 26 Start - Brann
23.10. kl Runde 27 Fredrikstad - Start
30.10. kl Runde 28 Start - Odd
20.11. kl Runde 29 Viking - Start
27.11. kl Runde 30 Start - Tromsø

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

Kari Wælgard
Lønnsmedarbeider
kari.walgard
@ikstart.no

Christer Paulsen
Sponsoransvarlig /
leder for bedrifts-
marked
christer.paulsen
@ikstart.no
Telefon: 91 68 89 06

Olav Lindebø
Kundeansvarlig
olav.lindebo
@ikstart.no
Telefon: 92 85 91 17

Halla Svansdottir
Billettansvarlig
halla.svansdottir
@ikstart.no
Telefon: 38 10 66 66
Mobil: 97 50 98 73

Martin Stallemo
kioskansvarlig
martin.stallemo
@ikstart.no
Mobil: 90 14 45 97

Roy Emanuelsen
Mediesjef
roy.emanuelsen
@ikstart.no
Mobil: 95 27 51 71

Per Egil Andreassen
Driftssjef Sør Arena
per.egil.andreassen
@ikstart.no
Mobil: 91 10 74 00

Kai Eriksen
Driftskoordinator
Sør Arena
kai.eriksen
@ikstart.no

AdministrasjonTermin Start 2011

S P E S I A L T I L B U D

Adresse: Industrigaten 1 (vis á vis Starthallen) - Tlf. 38 07 91 20 / 901 49 763
Fax 38 07 92 21- gerhard@sportsprofil.no - www.sportsprofil.no

Stor Start-bag med
følgende innhold:
sekk, gympose og
toalettveske

kr. 250,-



START A LAG –
Bak fra venstre: Morten Hæstad, Rolf Daniel Vikstøl, Bård Borgersen, Ole Martin Årst, Olufem

Midten fra venstre: Erik Ruthford Pedersen (keepertrener), Frode Fredriksen (ass. trener) , Knut Tørum (hovedtrener), Birger Mads
Foran fra venstre: Espen Hoff, Espen Børufsen, Solomon James Owello, Espen Knudsen, Ken

Ikke til stede:



LAGBILDE 2011
mi Oladapo, Brian Priske, Branislav Miličević, Christer Kleiven, Avni Pepa og Christian Follerås
sen, Jesper Mathisen, Petter Bruer Hanssen, Mads Stokkelien, Jørgen Rostrup (hovedfysioterapeut) og Øyvind Evjen (oppmann)
nneth Høie, Johnny Kristiansen, Alexander Lund Hansen, Ernest Asante og Fredrik Strømstad
Jonas Werner
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selv. Oddleif fremførte Mattas fotballhis-
torie: “fotballen, livet og kreften».

Alle hadde fokuset rettet mot Moe da
han med innlevelse leste dette personlige
og sterke skrivet, om hvor mye fotballen
preget Sveins liv.

Etter en god time med både humor,
tanker, tilbakeblikk og historier var nok et
tirsdagstreff over og det var bare å se fram
til neste.

Reidar Slotsvik er en av de eldste og
den eneste igjen, fra de som
sammen etablerte denne sammenkomsten
i 1990. Da holdt møtet sted i Starthallen
hvor de var 12 stykker. I dag er de et sted
mellom 60-85 stykker som samles hver
tirsdag.

- Jeg trodde aldri det skulle få slike kon-
sekvenser, at det skulle vokse å bli så
populært. Den dag i dag får jeg sprøyter
fra fastlegen for å dempe fotballinteressen,
sier Slotsvik.

Dette er grunnstammen i Start og de
holder til i 3. etasje på Sør Arena hvor de
har god kontroll på hva som foregår og de
har et nært samarbeid med Start. Bjørn
Bergstøl som tidligere satt i Startstyret har
vært med på disse sammenkomstene
siden 2000.

- Dette er en uformell samling hvor vi litt
eldre fotballinteresserte samles. Vi setter
ingen kriterier, men alle bør være Start-
medlemmer, så det er vi alle.

Den pensjonerte VG-journalisten
holdt engasjerende innlegg for
klubbens eldste.

Startveteranene i «tirsdagsklubben» hadde
denne uken besøk av Oddleiv Moe. 65
fotballinteresserte menn av den eldre
garde hadde tatt turen til Sør Arena for å få
dette med seg.

- Jeg ble ringt i desember om fo-
respørsel om jeg kunne ta en tur. Jeg
svarte som et spørsmålstegn, innledet
Oddleiv i kjent beskjeden stil.

Før han fortsatte:
- Jeg har ikke noe å fortelle for alt er jo

gammelt. Så jeg får lese kapittel 12 fra fot-
ballboka jeg skrev i 2002, om de 12 største
høydepunktene i norsk toppfotball.

Deretter leste Moe en skildrende fotball-
historie som fant sted i 1908, 9 år før
Norge skulle få sin første gressbane i
Stavanger. Folk lo og storkoste seg. Det
var tydelig at alle hadde en ting felles,
nemlig lidenskapen for fotballen.

Oddleiv Moe var god kamerat av Sør-
landets største fotballprofil gjennom
tidene, Svein “Matta» Mathisen som i
januar gikk bort så altfor tidlig. Den pen-
sjonerte journalisten bestemte seg for å
dele Start-veteranene, det som ble lest
opp på minnestunden skrevet av Svein

Oddleiv møtte
veteranene

Oddleif Moe på Tirsdagsklubben.

Vi takker våre trofaste annonsører
som gjør det mulig for oss å utgi STARTEREN!

Knut Tørum
Hovedtrener

Frode Fredriksen
Ass. trener

Erik Ruthford
Pedersen
Keepertrener

Sveinung Hovstad
Administrerende
direktør
sveinung.hovstad
@ikstart.no

Rune Jakobsen
Sportslig administ-
rativ leder
rune.jakobsen
@ikstart.no

Cathrine Ljunggren
Økonomisjef
cathrine.ljunggren
@ikstart.no
Telefon: 98 26 11 35

Marit Mykjåland
Administrasjonskon-
sulent
marit.mykjaland
@ikstart.no

Mette Tønnessen
Regnskapskonsulent
mette.tonnesen
@ikstart.no
Telefon: 90 60 62 53

Trenere

Administrasjon
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Æresmedlem og Starthallens
«far», Rolf Andresen, fylte 90 år
søndag 27. mars 2011.

I den anledning inviterte klubben til
jubileumsmarkering på Sør Arena i klubbens
nye lokaler i 3. etasje. En engere krets var
samlet: representanter fra Seniorrådet,
æresmedlemmer, styreleder for IK Start,
venner og familie.

Mange fine ord vanket fra gamle kolleger
og leder av IK Start, Erik Geelemuyden,
holdt tale og overrakte fat fra klubben.

Odd Skuggen har delt noen bilder fra
anledningen med oss.

www.otralaft.no / T 908 47 780

Jubileumsmarkering

Kai Eriksen oppsummerer i sin blogg
på ikstart.no, Rolf Andresens verv og
utmerkelser i klubben.

Vi må i tillegg nevne at Rolf Andre-
sen fikk Kongens fortjenstmedalje i
sølv overrakt på IK Starts 100 års
jublileumsfest lørdag 12. november
2005.

Gratulerer Rolf!
I dagens blogg ønsker jeg å hylle en
stor starter - nemlig æresmedlem i
Start - Rolf Andresen.

Han fyller 90 år søndag 27. mars.
Rolf Andresen kom fra Lyn Oslo til

I.K. Start i 1953. Han debuterte på
Starts A - lag i 1953. Spilte 10 kamper
det første året. Han spilte på A-laget
frem til 1959 totalt 118 kamper.

Rolf har vært oppmann, formann,
viseformann i klubbens hovedstyre,
leder av huskomiteen, lovkomiteen,
etc. Rolf fikk Starts gullnål i 1975 og
ble utnevnt til æresmedlem i 1981.

Ja, jeg tror du har hatt alle tillitsverv i
klubben. Du la ned et stort arbeid for å
få Starthallen prosjekt ut i livet. Det var
på den tiden jeg for alvor ble kjent med
deg. Det var ikke få dugnadstimer du
la ned i Starthallen.. Ja var det ikke for
deg Rolf så hadde det vel ikke blitt
noen Starthall.

Ja, vi hadde mange hyggelige
stunder sammen med morgenkaffen i
hallen. Hver tirsdag morgen kom du
sammen med Sally, hun hadde kurs i
porselensmaling, Tenker også på alle
de hyggelige trimkveldene på fredager,
med «nogo» attåt i peisestua.

Vi har også hatt mange fine turer til
Aalborg. Hvor vi var sammen med
venner fra vennskapsklubben Aab. Vi
overnattet på anlegget til Aab, og spilte
kamp mot dem på lørdag formiddag.

Til slutt vil jeg takke deg Rolf for den
du er og den du har vært
opp gjennom årene.
Så atter en gang Rolf,
gratulerer hjerteligst
med dagen den
27. mars.

Kai Eriksen

Rolf Andresen med gaven fra klubben i anledning dagen.

En engere krets var samlet til en verdig markering.

Styreleder Erik Geelmuyden talte til jubilanten som
sitter sammen med æresmedlem Trond Pedersen.

Hytteservice Hovden
Vi tilbyr vedlikehold av torvtak, nøkkeloppbevaring med utlevering på kort
varsel, vasketjenester, utvask og nedvask, salg og levering av ved, snømåking,
snekker- og flisearbeid, malerarbeid, byggledelse og koordineringstjenester.

Kontakt oss for gode tilbud.
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Godkjent
av NBI

Sertifisert
av DNV

PREFABRIKKERTE BAD
Kostnads- og tidsbesparende løsninger

Kontakt ditt lokale
byggmarked, spør etter

produkter fra Aanesland!

Flaggstenger,
søyler og
rekkverk

Tlf. 37 27 62 99
Postboks 25, 4795 Birkeland
www.aaneslandfabrikker.no

Sørlandets beste
næringsområde?
Plassert like ved E-18, med korte
avstander til Sørlandsparken,
Kjevik og Kristiansand sentrum, og
med planfrie kryss/rundkjøringer i
begge ender av Timenes-bakken,
har Timenes Næringspark
potensial til å bli et markant
knutepunkt for næringsvirksomhet
på Sørlandet. Planen for området
er nylig vedtatt, og mulighetene for
nye samarbeidspartnere innen ut-
vikling, samt for potensielle tomte-
kjøpere, er mange og gode.

Kontakt: Syvert Raustøl
tlf. 920 19 530
syvert.raustol@sorlandsbygg.no

TIMENES
NÆRINGSPARK
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Østre Ringvei 86 - Tlf. 38 10 42 50

SUBARU FORESTER
MED BOXER DIESEL
- en umiddelbar klassiker

– ditt lokale bilverksted på Lund –

når han presenterer gjestende klubb, og de
to lags spillere som skal starte kampen.

STOLTE ØYEBLIKK
Som han selv sier:
- Det er gøy å være med. Og det har jo blitt
mange situasjoner og kamper gjennom
årene som har brent seg fast, sier han.

Som da Start en høstdag på 70-tallet
møtte Eintracht Braunschweig med
verdensstjernen Paul Breitner på laget, til
dyst i UEFA-cupen.

- Vi hadde fått hjemmekamp først. Den
ble spilt tidlig på ettermiddagen fordi vi da
ikke hadde flomlys. Eintracht presset, men
Start brøt. Svein Mathisen tok ballen og
forserte oppover. Bakfra kom Helge
Haugen i lange klyv. Svein driblet og løp,

og Helge tok ham igjen. I rette øye-
blikket kom gjennombruddspas-
ningen fra Svein. Helge
Haugen tok ballen, fikk kon-
troll og skjøt hardt under
Eintrachts keeper. Start
vant 1-0, et utrolig bra re-
sultat på den tiden, minnes
Per Svein Bostrøm.

Per Svein Bostrøm er inne i sin
40. sesong som speaker.

Han var der da Odd Frivold og Harald Bås-
land var midtbane-gigantene på Starts
førstelag, da Roy Amundsen voktet
målet...

..da Svein Mathisen driblet og driblet, da
Erik Mykland fintet, tacklet og sendte av
gårde sine forløsende gjennombruddspas-
ninger. Han har opplevvd at klubben har
tatt gullmedaljer, sølvmedaljer og
bronsemedaljer.

I år er Per Svein Bostrøm i gang med sin
40. sesong som speaker på Starts
hjemmekamper.

Vi ønsker til lykke med de førti år og
aner at dette ikke er det siste...

Fra arkivet:
Det er noe trygt og godt
med stemmen hans.
Den er myk og be-
hagelig. Og når det
nærmer seg tiden for
avspark, vet man at det
hele er som det skal
være når han kommer
med ulik infor-
masjon,

Per Svein Bostrøm
– 40 år i speakerboksen

www.bennettferie.no
Rådshusgaten 4, 4611 Kristiansand
Tlf. 38 12 07 07
E-mail: kristiansand@hrgworldwide.com

SPESIALIST PÅ GRUPPEREISER

Telefon 40 00 19 54
www.maxicatering.no

Starts budsjett-
utvikling
Enorme kvantesprang har
skjedd med klubbens bud-
sjetter de siste ni årene.

I 2003 hadde Start et budsjett på 15
millioner. Det klatret rask oppover til
49 millioner i 2006 før toppen
kulminerte i 2007 med hele 105
millioner.

I 2011 er vi nede igjen på 65
millioner. Og selv dette er med et for-
ventet underskudd.
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OM MINNER. Dommer Espen Berntsen fra
skibygda Vang kom da også skjevt ut fra
hoppet. Han presterte å blåse i fløyta da
minnene fra Svein Mathisens liv som fotball-
spiller og leder gikk over storskjermene.

Ett minutt med Mathisen på storskjermer
var for øvrig sterk kost, og spesielt må det
vært det for Jesper og mammaen hans som
var på tribunen. For oss andre som har fulgt
ham fra dag en på Kristiansand stadion var
det masse minner som kom i løpet av
denne seansen på ett minutt.

Paul Richardsen måtte da også medgi at
å fremføre hymnen på denne dag, nettopp
til minne om Svein Mathisen, ble av det
sterkeste slag.

Paul og Svein var sammen sangkoret Ni
Liv.

Matta ville vært stolt av slagkraften i
stemmen til det gode mennesket fra
Flekkerøya.

Dette var Pauls beste opptreden på en
fotballbane, og jeg har tross alt sett han
spille en del kamper.

OM LOKALPATRIOTER. Det var ikke
uventet at lokalavisen nå snakker gullsmed-
produkter. De skal være lokalpatrioter.

Samme avis har nå for øvrig en kåring
hvem som er den største lokalpatrioten i
Kristiansand. Dersom kåringen hadde vært i
fjor hadde mitt soleklare førstevalg vært
Svein Mathisen. Han benyttet enhver anled-
ning til å snakke fint om byen. Dessuten var
han som fluepapir for gode fotballspillere
som ville i gult og svart og absolutt en bak-
mann som sørget for to gull i 1978 og 1980.

Svein sa nei til minst tjue profftilbud for å
spille fotball i Kristiansand. Riktignok hadde
han halvannen måneders proffspill utas-
kjærs – i skotske Hibernian. Men det var når
det lå halvannen meter snø på stadion.
Matta fikk hjemlengsel da han passerte
Bragdøya.

Nå syntes jeg som venndøl det er smått
med skikkelige kandidater, så dere ender vel
opp med en sjimpanse.

Det jeg verdsetter mest i Kristiansand er
intetkjønn – et bryggeri og et fotballag.

OM SEIER OVER VIKING. Viktig å ta vare
på to minner. Dette ble et at de mest
minnerike «El Clasico» og jeg har sett de
fleste siden det ble asfalt på strekningen
mellom Kristiansand og Stavanger. Jubel-
kveld.

Erik Nevland, Viking-skipper, opp-
summerte det i tre ord: - Pinlig, flaut, trist.
Rune Almenning Jarstein, landslagskee-
peren, brukte Rekdal-terminlogi: - Vi ble
pisset på...

Hva Åge Hareide sa i garderoben fikk jeg
ikke bekreftet ordrett, men spillerne fikk
tilbud om å bli igjen i garderoben i pausen...

Nå gråter jeg ikke med siddissene,
bortsett fra en konduktør på NSB. Jeg
møtte Einar Nordvik før kampen. Han kjørte
ekstratoget med blå supportere. Einar er
bror til «Boksen» og vokste opp et spydkast
av Andreas Thorkildsen fra Sør Arena. Nå
bor han ut på Jæren et sted. Vi spilte
håndball sammen i KIF. Nå har han en av de
mest utskjelte jobbene i Norge – konduktør
på NSB.

Fra «Sett fra Vennesla»
– Oddleiv Moes blogg på www.ikstart.no

Det hevdes sågar at konduktørene nå blir
skjelt ut om toget er i rute!

Det ble nok ingen lett tur for Einar som vi
kalte «Løven».. Det var enkelte fans som
allerede var dypt i flasken da de snodde seg
mot jernbanestasjonen, og det skal ikke
utelukkes at noen av dem ble kastet av
toget på Nodeland – forhåpentligvis har de
da ikke vært usikre på om de var på vei fra
eller til kampen...

For øvrig debuterte Tore Løvland som
speaker. Den faste siden krigens dager, Bo-
strøm, var i USA, men fulgte kampen fra
Florida på TV2 Sumo. Løvland er en rutinert
kar og fikk raskt såkalt speakerstemme,
spesielt klaffet det da Chriiiiiiiiiister
Kleiiiiiiiiiven laget 4-0.

OM HJEMLENGSEL. At gutter i gult og
svart får trøbbel når de mister lukten av Sjø-
huset er ikke noe ukjent fenomen. Det er
nok å se på proffkarrieren til dem vi har
sendt over havet. Den er ikke mye å slå i
bordet med. Her noen få eksempler – det er
flere:

Svein Mathisen hadde kontraktsfestet tre
hjemreiser i sin tre måneders kontrakt med
skotske Hibernian. Det tyder på at han
regnet med at det ville vært fælt å være
borte fra landsdelen, selv om det var midt-
vinters. Matta kom hjem etter cirka 40
dager.

Frank Strandli scoret i debuten for Leeds,
men huskes best for at han rappet
parkeringsplassen til manager Howard
Wilkinsson.

Totto Dahlum møtte jeg på en flyplass i
Hellas, Han gikk med dimmelenke og tellet
ned til han kom seg hjem.

Arve Seland sendte vi til Frankrike. Den
hyggelige karen fra Aust-Agder hadde vel
knapt mer penger med seg hjem enn at det
dekket utgiftene til danskebåten.

Lloyd Lislevand fikk med seg opphold i
åtte/ti klubber, men det var på Kreta og Ky-
pros. Ikke akkurat fotballens metropol.
Kristofer Hæstad, det ble med et tilbakespill
i Wigan.

Jo da, Myggen hadde suksess. Men det
var i Hellas og det var det dessverre få som
fikk med seg. Men det vanker en paraply-
drink dersom du sier til en kelner i Athen at
du kjenner Mykland.
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Det er to mål med reklame på
Sør Arena. Ikke en tosidig
målsetting, men nær på 2 km2

med reklame rundt omkring på
arenaen. Og alt administreres,
settes opp og vedlikeholdes av
Reklamestasjonen AS.

Vi traff Terje Ellingsen på Sør Arena ivrig
opptatt med å besvare samtaler på egen
mobiltelefon, egentlig på vei for på skifte
Telenor`s rullereklame på Sør Arena. Etter
arbeidstid.

For å ta det formelle først, har du noen
tittel?
– Jeg er salgs- og markedsansvarlig i

Reklamestasjonen AS.

Og tidligere høyreback på Start og
Bodø/Glimt.
– Nja. Jeg spilte som regel i fremre rekker,

men også en del høyreback. Jeg begynte i
Glimt sesongen 1996 og kom til Start i 1999.

Dialekten røper nordlandsk tilhørighet. Du
kommer egentlig fra?
– Jeg er kommer fra Andenes i Nordland,

administrasjonssenteret og det største tett-
stedet i Andøy kommune. Tettstedet har
2 602 innbyggere pr 1. januar 2009, og ligger
på nordenden av Andøya.

Vi forsøker oss med spørsmål om antall
kamper på de to lagene Glimt og Start, men
Ellingsen har ikke helt oversikten på dette.
Fem sesonger i Eliteserien bør likevel tilsi en
del kamper.

Nytt forsøk: Hva gjør en tidligere Tippeliga-

To mål med reklame
Fakta
Reklamestasjonen ble etablert i 2002
og kan vise til positiv omsetnings-
utvikling siden starten og frem til i
dag. Eierkonstellasjonen har vært
uendret siden starten og tre av fem
eiere til daglig arbeider i bedriften.

Reklamestasjonen har ti fast an-
satte, fem arbeider innen produksjon
og montasje av skilt og dekor og fem
arbeider innen rådgivning, salg og
design.

Helt siden etableringen av Reklame-
stasjonens fokus vært rettet mot rela-
sjonsbygging gjennom sosiale
engasjementer. Bedrifter støtter en
rekke lokale idrettsklubber slik at den
enkelte klubb gis mulighet til økt syn-
lighet gjennom optimal eksponering.
Reklamestasjonens støtter også
regionalt kulturliv gjennom en rekke
samarbeidsavtaler.

Alle denne type engasjementer gir
Reklamestasjonen tilgang til gode, og
ikke minst svært hyggelige møte-
plasser hvor aktører møtes og nett-
verk bygges.

Terje Ellingsen, ex-starter i reklamebransjen.

Terje Ellingsen ved en av rullereklamene som går
rundt hele banen. Ca 1000 m2
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spiller fra Bodø/Glimt og Start i reklame-
bransjen? Vi trodde alle spillere hadde en
potensiell trener i magen?
– Må jo jobbe vet du. Det har vært gøy å

skape noe sammen med gode kollegaer etter
at jeg la opp. Reklamestasjonen har jo fått et
bra navn på Sørlandet og jeg er stolt av
jobben vi har gjort så langt.

klamen. Dvs opp mot 2000 m2 til sammen,
eller det som på godt norsk heter 2 mål.

Litt av en jobb å holde orden på?
– Det er noen timers jobb foran hver

enkelt kamp, ja. Vi ønsker jo at alt skal være
tipp topp for alle sponsorene.

Men jeg har da vært trener: Jeg trente
2-laget til Start i 3 år, men dette tok alt for
mye tid i forhold til jobben som skulle gjøres
i Reklamestasjonen. Og for å være ærlig: Jeg
har ikke planer om å ta opp den tråden på
trenersiden.

Vi må altså vinkle på nåværende arbeids-
giver.
– Reklamestasjonen leverer reklame til Sør

Arena. Hvor mye reklame har dere på Sør
Arena, målt i kvadratmeter?
Vi kan dele i to: Det er om lag 1000 m2 på

aluminiumskilt og omlag 1000 m2 på rullere-

justneshalvoya.no

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.

Mye å gjøre? Høy mobilfaktor hvertfall.

Terje Ellingsen nede til høyre på lagbilde av Start i år 2000. En annen tilsatt hos Reklamestasjonen, Trond
Nordseth, ses stående som nr tre fra venstre. Innfelt profilbilde av Terje fra den gang for 10 år siden.

www.westshore.no
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Visste du at…
BORGAR HAUGLAND, leder i
seniorrådet, har fylt 70 år. Vi gratulerer
i etterkant.

UNNI
SEGBERG er
valgt som første
kvinnelige re-
presentant til
styret i Agder
fotballkrets.

LEIF STRØMME benytter enhver
anledning til å verve medlemmer til IK
Start. Under årets La Manga-turnering
ble det fire nye medlemmer. Og en av
ordførerkandidatene, Arvid
Grundetjøn, med kone er også inn-
meldt i klubben takket være
Strømmes initiativ.

Noe å følge opp for andre?

GUMPENS AUTO gir bort ny bil,
en Volkswagen Polo til en verdi av
190 000,- kroner.

På hver hjemmekamp får inntil tre
personer med seg en bilnøkkel hjem.
Til sammen skal det leveres ut 39
nøkler før hjemmekampen mot Brann i
midten av oktober.

- Dette blir moro - og målet er å få
enda flere tilskuere på kampene, Tenk
deg 16. oktober når 39 personer
trykker på bilnøkkelen og en finner ut
at det er han eller hun som har
vunnet, sier Terje Jochumsen hos
Gumpens Auto.

Klubbens nye lokaler i den tidligere
Startbutikken, mellom inngang 9 og 8,
skal få navnet «MATTAS CORNER».

Mal I Sør
Memira
Mur I Sør
McDonald
National Oilwell Varco
Nettbuss Sør as
NorEngros Gustav Pedersen AS
Norgesenergi AS
NRJ Kristiansand
Oras Agder
Otera
Otera ergon
Pizzabakeren
Port Spesialisten AS
PWC
Quality hotell
Radisson SAS Caledonien Hotel
Recorent as
Reklamestasjonen AS
Sandens Kjøpesenter
Scantrade
Securitas/loomis
Seafront
Southern Marine
Sigma Fondsforvaltning as
Sixt bilutleie
Slakter Frivold
Sparebanken Sør
Sportsprofil
Stav/Osigraf
Strømmes Reklame AS
Stubstad anlegg
Telenor
Bli Sett Via Scandinavia
Victoria Pub
Via Travel
ATEA Norge AS
Rasmussengruppen

Acta
ABCenter
AGSH Holding
Aamodt VVS
Aamodt bygg
Aker Solutions
Avis
Best Event
Bakers
Bauer Energi
Bavaria
Brun og Blid
KPMG
Brødrene Dahl AS
Byggmester Tønnes AS
Cafe Bars
Camillas Blomsterdesign
CB/ Hansa Borg
Coca Cola Drikker
Color Line
Cramo
Danske
Deepmind
Enklere Lv Kristiansand
ElektroXperten AS/Onninen
Finanssenteret ASA
Frost Clothing AS
Fvn
Galleri BI-Z
Gumpens Auto Vest
Hennig Olsen is
HRG Nordic
If Skadeforsikring
ISS Facility Services/Personalhuset
Jobbfrukt
Kaspar Strømme
Kruse Smith
Los / Agder Energi

Dette er Starts
Business-partnere

Gustav Pedersen AS

• Kontor & datarekvisita

• Storhusholdning

• Emballasje

• Helse



Vi har oppgradert
Frivolds Corner foran

sesongen 2011!

Her er alle velkommen til en spennende
buffetrestaurant med god stemning og
kjempegod utsikt over banen. Du trenger
ikke billett til kampen, men du kan selv-

sagt kjøpe det hos oss.

Familie kr 500,- (2 voksne og 2 barn)
Voksen 165,- Barn 100,- (u.12 år)

Buffet med Slakter Frivolds
gode pølser og tilbehør.

Pizza • Gode pastaretter • Stor salatbuffet
Egen bar med mineralvann,

øl & vin og kaffe.

11 stk 40” TV-skjermer med
førkamp-info, intervjuer og

fotballkamper når det spilles.

Hyggelig betjening og gode priser
Inngang nr 1 på Sør Arena.

Bestill bord på
sorarena@albatross-as.no
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- v i v a r m e r m e n n e s k e r !

www.adax.no

Adax har i mer enn seksti år vært en ledende
produsent og leverandør av elvarme.
Produkter utviklet for sikkerhet, komfort og kvalitet.
Alle produkter fra egne fabrikker har 5 års garanti.

Adax AS, Myhresgt. 1, postboks 38, 3061 Svelvik. Tlf: 33 77 17 50.

Rigedalen 52 - tlf 38 02 48 00 - www.dekkborsen.no

Gumpens Auto Øst as

BØLGEN & MOI
BAR & BRASSERIE
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Han har klart det ikke så mange
har gjort. Fått pub-logoen sin på
Starts drakter.

Oddleif Andersen, innehaver av puben
Victoria, har fulgt Start i en mannsalder. I
år er han Start-partner og har fått logoen
sin på Starts kampstrømper. Menigheden
har også fått fast tilholdssted hos ham i
Victoria Pub. Og de trives.

Visste du at…
…de fleste ekspertene har tippet Start
på 7. plass i årets serie?

HUMØR. Før
seriestart tok
spillerne et tak
for å hjelpe til
med sesongkort-
salget. De
benket seg i
båsene oppe på
medieavdelingen

og ringte i vei. Ved hvert salg smalt de
til ei bjelle for å markere.

Flere av anropene møtte imidlertid
kundens mobilsvar, og spillerne ba
dem ringe tilbake. Lurifaks Jesper
Mathisen fisket frem mobilnummeret
til Ole Martin Årst, ringte ham og la inn
ordre på en haug med sesongkort.
Flammende opprykt smelte Årst til
bjella og annonserte høylytt dagens
salg. Stolt som en hane - helt til han
ser unge Mathisen stå trekroket av
latter bak seg…

SØR ARENA har fått endret publi-
kumskapasitet fra 14 400 til 11 700.

SPENNINGEN I SERIERUNDEN
FORSVINNER? I årets serie er kam-
pene fordelt over fire av ukens syv
dager.

Mange hevder dette dreper litt av
spenningen med serierunden. Det er
nesten blitt en serieuke. Runden inn-
ledes på fredag og avsluttes på
mandag.

For mange er litt av karamellen å se
sammendraget av runden. Med
børser, tabeller og diverse resultater.
Og den vil man ha morgenen etter
kamp. Eller på nett samme dag.

Nå må man vente fra fredag og helt
til tirsdag før oppsummeringene
kommer. Og da er det meste av lufta
gått ut av ballongen.

Publikumstallene synker – og
kanskje er det ikke så rart når seks av
klubbene ukentlig er i aksjon på odde
dager som fredag, lørdag og mandag.

De eneste som tjener på ordningen,
er kanalene med senderettigheter. Og
kanskje er de er i ferd med å sage av
greina de sitter på.

TIRSDAGSKLUBBBEN nylig var på
tur til Aalborg? De gjennomførte en
særs vellykket tur fra 6. til 8. mai.

AGDER FOTBALLKRETS fyller 100
år i år?

Sammen med markedsansvarlig i Start,
Christer Paulsen, gikk man runder med jur-
ister i Norges Fotballforbund for å
klarlegge at sponsoratet ikke kom i konflikt
med alkoholreklamereglene.

Han har vært med som sponsor i et ti-år.
Først som privatsponsor for Lars Martin
Engedal. Fra Sør Arena åpnet i 2007,
hadde han fast bord til seks i restauranten,
og fra i fjor har han egen losje.

Pub med hjerte
for Start

Oddleif Andersen på Victoria.
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Totalt har Norsk Tipping nå delt ut
svimlende 500 millioner kroner til
norske klubber og foreninger gjen-
nom Grarotandelen siden opp-
starten i 2009.

For IK Starts del har vi fått samlet 771.126,-
kroner av denne potten. I 2010 alene
genererte de trofaste tipperne som har
klubben Start som grasrotmottager i
tippekortet sitt bidratt med 382.723,- kroner.
Penger som klubben Start fordeler etter en
nøkkel til junior - og håndballavdelingen.

Med andre ord til talentarbeidet og gras-
rota i klubben. Kjærkomne midler. Ikke ett
øre går til AS’et.

Det som skjer når du har angitt Start som
grasrotmottager i tippekortet ditt, er at en
prosentdel av det du tipper for blir overført
til den klubben du har angitt. Har du ikke
oppgitt en klubb som mottager, tar Norsk
Tipping hele beløpet. Beløpet du betaler, er
det samme. Og har ingenting med premier å
gjøre. Premiene beholder du selvsagt i sin
helhet.
Skulle du trenge hjelp for å få Start inn

som mottager på tippekortet ditt, stiller
gjerne Rundingen Kiosk på Lund opp for
å hjelpe deg. Innehaver Jon Axelsen er
glad i klubben og hjelper deg mer enn
gjerne.

- Vi har et godt tilsig av tippere hos oss,
og på kampdag har vi tippelag du kan kjøpe
deg inn i for et par hundre kroner. Vi hadde
elleve 12’ere i fjor, og tre av dem ga over
100.000,- kroner i gevinst. Å være med på
dette, gir en ekstra spenning å følge med på
på Sør Arena, sier han.

Michael i Nr 1
Starts lovende keeperkjempe,
Michel Crowe, kjempet om å
bli Norges største kee-
pertalent.

350 interesserte gutter og jenter
meldte seg på da NRK utlyste kon-
kurranse om å bli med på kon-
kurransen om å bli Norges største
keepertalent. Kun 11 fikk være med,
Michel var en av dem!

Åtte gutter og tre jenter mellom 15
og 17 år bodde, trente og konkurrerte
i fire uker på Helgelandsmoen. De
kjempet om å bli kåret til Norges
største keepertalent, og bare én
kunne vinne. Premien var et trenings-
opphold hos en av verdens mest be-
rømte fotballklubber – FC Liverpool.

Frode Grodås, ex landslagskeeper,
og Stig Inge Bjørnebye, ex Starttrener
og Liverpoolspiller, trente og hadde
ansvaret for det sportslige opplegget.
Deltakerne måtte gjennom flere tren-
inger hver, i tillegg til å bli satt på
harde utfordringer. Hvor lenge hver
deltaker fikk være med i kon-
kurransen, ble avgjort av talent, opp-
førsel og innsats.

En etter en ble deltakerne tatt ut av
konkurransen og til slutt, etter 10 pro-
gram på NRK 1, stod det igjen en
vinner: Norges største keepertalent!

(Programserien er ikke ferdig da vi
går i trykken, men Michael røk ut etter
program nr 7.)

Kilde NRK

Grasrotandelen
generer store beløp

Ser vi på årets grasrottabell så langt i
2011, ser vi at Start fortsatt ligger be-
skjedent plassert på 9. plass. Nykommer
Sarpsborg går rett inn på tredjeplass med
imponerende 1564 tippere. Vålerenga troner
fortsatt suverent i teten med hele 3443
tippere. De øker også mest i antallet tippere,
med Brann deretter.

At vestlandslagene scorer lavt alle
sammen, får vi la sosiologene fundere på.
Og at Sørlandet tradisjonelt sett ikke er
kjent for å bruke penger på tipping og den
slags aktiviteter, er kanskje heller ikke noen
sosiologisk bombe.

For ser vi på Starts svake tall, tilsvarer
dette ikke en gang antallet medlemmer vi
har i klubben !

Vi har et meget stort potensial. Hadde en
tredjedel av de som går på kamp på Sør
Arena angitt Start som grasrotmottager,
hadde vi vært oppimot VIF’s nivå. Og de har
dratt inn over fire millioner kroner samlet!

Kom igjen! Registrer Start som grasrot-
mottager neste gang du slenger inn en
lottokupong!

Klubb Totalt inn Ant. tippere Ant. tippere Ant. tippere Økning
1.1.-10.4.2011 1.1.2010 1.11.2010 10.4.2011

Vålerenga 542.150 2.813 3.200 3.443 243
Odd 247.767 871 937 964 27
Sapsborg 08 239.604 1.564 ny
Lillestrøm 224.867 1.102 1.197 1.261 64
Strømsgodset 155.653 1.105 1.108 1.174 66
Brann 154.945 1.003 1.153 1.267 114
Stabæk 133.151 962 1.054 1.113 59
Tromsø 127.113 879 947 975 28
Start 106.574 627 727 774 47
Fredrikstad 103.283 718 ny
Rosenborg 97.352 623 736 797 61
Haugesund 96.025 606 634 664 30
Molde 70.524 472 508 530 22
Aalesund 56.101 392 407 430 23
Viking 54.598 357 399 418 19
Sogndal 16.264 193 ny

Michael Crowe, født 1955, etter kamp for
Start 2.
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Junioravdelingen er nå godt i
gang med sesongen 2011 hvor vi i
år har lag i følgende klasser:

Gutter/Jenter født i 2004.
Gutter/Jenter født i 2003.
Gutter/Jenter født i 2002.
Gutter/Jenter født i 2001.
Gutter/Jenter født i 2000.
Gutter født i 1999.
Gutter født i 1998.
Gutter født i 1997.
Gutte 2 med spillere født i 1996 og 1995.
Gutte 1 med spillere født i 1997,1996 og
1995.
Junior 1 med spillere født i 1994, 1993 og
1992.
Start 3 med spillere født i 1994, 1993 og
1992.

Dette medfører store utfordringer med
hensyn til trenerkabal, og ikke minst tren-
ingsarenaer.

Kristiansand Kommune gjør en fantas-
tisk jobb med treningsarenaer, og prøver
etter beste evne å legge til rette for oss.

Det kan selvfølgelig alltid bli bedre, men
de aller fleste lagene får de treningstidene
og treningsmengde de ønsker.

På trenersiden er vi heldige som har så
dedikerte foreldre, og det er vi utrolig takk-
nemlige for. Uten dere hadde barnefot-
ballen stoppet opp. TAKK.

Vi forsøker etter beste evne å finne
kvalifiserte trenere fra guttene begynner
med 11èr fotball, og da prøver vi å unngå
foreldretrenere. Dette for å slippe
problematikken ved å trene sin egen sønn.

Det betales også trenerhonorar til dek-

Lykke til med sesongen 2012

ning av utgifter som trenerne måtte ha for
å trene våre 11èr lag. Det vil si kjøregodt-
gjørelse, telefonutgifter og liknende.

Vi har i år valgt å selv håndtere Start 3 i
5. div etter at Start Toppfotball rykket ned
med laget i fjor. Dette er for å gi våre eldste
juniorer en mulighet for å kjenne på
voksenfotballen, og for å gi spillerne en
sjanse til å ta steget opp til Start 2. Det er
et godt samarbeid mellom Start 2 ved
Bård Borgersen og Geir Åge Olsen, og
våre trenere nedover i junioravdelingen.

Noen av lagene har i år valgt å reise på
cuper i Danmark, og det synes vi er veldig
viktig både sosialt og ikke minst med
tanke på tøffere motstandere.

Av årets cuper kan vi nevne at Junior

skal delta på Dana Cup i Hjørring i juli.
Gutte 1, Gutte 2 og Gutter 98 skal til
Nørhalnecup som foregår i og rundt
Aalborg 1-5 juni. Gutter 97 skal delta på
Dana cup nr1 som foregår i Frederikshavn
i juli.

Gutter 1999 og 2000 skal til Danske
Bank cup som foregår i Hirtshals i pinsen.

Det er også mange andre turneringer
lagene deltar på, og veldig mange av
lagene våre er med på Plussbank cup i
Kristiansand og omegn i slutten av juni.

Vi ønsker alle lag og spillere lykke til i
serie og cup, og husk FAIR PLAY og RE-
SPEKT.

Sportslig hilsen Dag Andersen

Fornøyd i nye lokaler
Junioravdelingen har funnet seg godt til rette i de nye
lokalene (Mattas corner) på Sør Arena. Lokalene er på
gateplan, og mye lettere tilgjengelig enn de tidligere kon-
torene våre.

Lokalene er så store at det her avholdes foreldremøter, spillermøter,
trenerforum og styremøter.

Vi har også klubblokalet i 3 etasje inngang. 7 hvis vi skal ha større sam-
linger, som f.eks å vise en bortekamp.

Kontoret har åpningstid på følgende dager:
Mandag kl 16 – 17: bemannet av Dag Andersen, tlf 907 56 988
Tirsdag kL 16 – 17: bemannet av Erik Hoff, tlf 951 61 869
Onsdag kl 16 – 17: bemannet av Inge Fossdal, tlf 415 35 093
Torsdag kl 15.30 – 16.30: bemannet av Bjørn Halvorsen, tlf 900 56 974

Vi håper at mange da tar turen innom for å slå av en prat over en kopp kaffe.Dag Andersen bemanner junioravdeling sitt kon-
tor på mandager. Stikk gjerne innom.

Dag Andersen på sitt kontor.
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Noen ord fra Start 3 trener Espen
Nordahl:

Jeg har nå vært i junioravdelingen til Start
siden november 2010, og har gjort meg
noen inntrykk og opplevelser om hvordan
det er å være her. Min bakgrunn er at jeg
kom fra en breddeklubb i området, og
overgangen til junioravdelingen i Start har
derfor vært rimelig stor- mest på godt!

Først og fremst vil jeg fremheve den
gjennomsyrete profesjonaliteten som
preger klubben. Jeg opplever det som at
klubben har en tydelig strategi på hvor de
vil hen, hvordan de ønsker å jobbe med lag
og spillere i alle aldre. Således er retnings-
linjer som f.eks ved hospiteringer, tydelige
og klare. Syns også klubben har tydelige
retningslinjer når det gjelder ting som f.eks
dugnader, utstyr til spillere og trenere.
Dette er for meg som trener veldig be-
hagelig og trygt å kunne vite at slike ting er
på plass, og at man har klare regler for det.
Har også sans for at klubben er nøye i
kravene til spillerne når det gjelder å betale
kontingent, bruke leggskinn osv. Dette er
jeg overbevist om at bygger holdinger hos
spillerne, noe som igjen gjør jobben for oss

trenere enklere. Således kan det sies at
klubben legger vel til rette for trenerne.

Trenerforum for trenerne, samt oppfølg-
ing på feltet fra Trenerkoordinator har for
meg vært veldig stimulerende, og noe helt
nytt. Her får man innspill fra kolleger som
kan være nyttige og gode å ta med seg.
Samarbeidsklima og nærhet til formann og
nestformann i styret syns jeg også er helt
super, og tilgjengeligheten til disse gjør det
enkelt å kunne få hurtig svar på ting man
lurer på. Det å kunne få muligheten til å
være med gjengen i trenerforumet til Ams-
terdam og oppleve akademiet til Ajax på
nært hold, har for meg vært en utrolig fin
opplevelse, og noe helt nytt som trener.
Slike turer bygger relasjoner og samhold,
gir impulser og gir mulighet til gode
samtaler med trener-kolleger innen faget.

Jeg opplever samholdet og klubbføl-
elsen i Start som veldig, veldig god. Folk
ønsker det samme og trekker i samme ret-
ning. Dette så vel mellom trenere som mel-
lom ledere i klubben. Dette smitter over på
spillere, og gir stolthet for den gule og
svarte drakta vi er glad i. i det hele tatt har
jeg følt meg godt tatt i mot, og fulgt opp-
og dette har gjort at jeg føler meg hjemme i

klubben, og har gjort det fra første stund.
På ulempe-siden ser jeg fra mitt eget

ståsted på juniorlaget, at kombinasjonen
bredde-topp er en utfordring. Det er en
stor gruppe spillere, hvor det er ganske to-
delt hva ambisjoner og ønsker gjelder. Man
skal ivareta de som ønsker mindre trening,
og et sosialt sted å spille fotball, samt de
som ønsker å komme enda lenger og
ønsker en best mulig treningshverdag. Her
blir det kollisjoner mellom spillere iblant.
Også på oppmannsfronten har vi hatt noen
utfordringer, samt hva treningsplass
gjelder. Man opplever også en litt spesiell
holdning fra andre klubber man skal spille
kamper mot når man kommer fra Start,
men dette bygger egentlig bare opp under
stoltheten av å være en del av denne
klubben!

Tilslutt vil jeg si at jeg opplever friheten
til selv å kunne styre mye av det taktiske i
en klubb som tross alt er en toppklubb i
Norge, som svært stimulerende. Trenerne
får stor grad av ansvar, noe jeg er sikker på
skaper selvstendige og fornøyde trenere.

Med vennlig hilsen
Espen Nordahl

…på godt og vondt
Lagbilde av et av lagene i junioravdelingen, gutter 1 (Foto: Terje Olsen)
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Miniheden sparket i gang
sesongen med et herlig kick-off
med boller, brus og band på Sør
Arena onsdag 9. mars.

Det var kjempestemning på Minihedens
kick-off med godt over 200 barn til stede.
Minihedens eget band stilte med
supportersanger. I tillegg var Starts
trenere, spillere og selvsagt en del foreldre
kommet for å markere starten.

Suksess for
Miniheden

Fakta:
Miniheden består av Starts yngste
sesongkortholdere. Nærmere 400 barn
mellom 6-13 år er klare for Miniheden i
2011. Miniheden er muligens et av de
rimeligste fritidstilbudene på Sørlandet.
For bare 600 kroner får barna tilgang til
alle Starts hjemmekamper. De får
komme tett på Start i forbindelse med
kick-off og Minihedens dag som ar-
rangeres på Sør Arena senere i
sesongen. I tillegg får de en kul
hettegenser med Miniheden-logo på.

Det er torridølene Jan Erik Kittelsen,
Cay Nordhaug og André Vaaler som er
«voksenledere» på feltet i 2011. De
lover full trøkk fra de yngste
supporterne.

Aldri før har Miniheden vært så stor som i 2011. Bildet over er fra årets første hjemmekamp mot Strøms-
godset. 5-1 og fin stemning på tribunen. - Det er utrolig gøy at så mange er med. Vi har masse gøy sammen -
ikke bare på kampene, men også på andre arrangementer, sier Marit Mykjåland i Start.

Trengselen var stor i Starts egne lokaler på Sør Arena.

Spesielt folksomt var det foran de autografskrivende spillerne.
Mange av barna tok bilder med mobilene sine mens Ole Martin
Årst, Bård Borgersen, Branko og de andre spillerne skrev hundrevis
av signaturer - på autografblokker, drakter, t-skjorter osv.

Knut Tørum kunne fortelle barna
at han synes det er kjempekult når
Miniheden stormer banen rett før
kampstart på Sør Arena.
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GALLERI BI-Z – STØRST I SØR
Dronningensgt. 39

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

Åpningstider:
man.-fre. 0900-1630
torsdag 0900-1800
lørdag 1000-1500
søndag stengt (mai-juni-juli)

STOR SOMMERUTSTILLING

OVER 400 BILDER AV 100 KUNSTNERE

Torridalsveien 50, tlf. 38 09 51 00
Grim, tlf. 38 07 00 00 - Rona, tlf. 38 09 30 00

Vennesla, tlf. 38 15 98 00 - Lillesand, tlf. 37 26 33 66

Vår pizza får du
i kioskene på

Sør Arena
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To æres-
medlemmer er
gått bort

STARTEREN OVER ALLE STARTERE
– SVEIN «MATTA» MATHISEN – DØDE
TORSDAG 27. JANUAR.

Svein Mathi-
sen ble 58 år
gammel. Han
ble sykmeldt
i fjor som-
mer. Den
siste tiden
kjempet han
en tøff kamp
mot kreften.

Svein Mathisen etterlater seg kone og
tre barn.

Ingen spillere har flere klubbkamper
for Start enn Matta. Han spilte 663
kamper for sitt kjære lag. Med 106
mål er han tidenes toppscorer i Start.
Han fikk også 25 landskamper.

HØVDINGEN – ERIK STALLEMO
– DØDE ONSDAG 11. MAI

Erik Stallemo
ville fylt 76 år
16. juni.

Han var en
bauta og vil
bli svært
savnet. Det
var ikke for
ingenting at
han ble kalt

for Høvdingen. Han var svært delaktig
i Starts glansperiode på siste del av
syttitallet og begynnelsen av åttitallet
med to gullmedaljer i serien.

Erik Stallemo var Start-formann i
seks år, fordelt på to perioder: 1963-
1965 og 1992-1994.

På 100 års-jubileumsfesten for IK
Start i 2005 ble han utnevnt til Æres-
medlem i IK Start.

Erik Stallemo er også kjent for å
være Norges første fotballagent og
stod 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 Øk-
land til Bayer
Leverkusen.

Vi lyser fred
over deres
minne.

Status for
Torridalfeltet
Vi har mottatt en hilsen fra
Torridal: Sesongen 2010 kjøpte
70 Torridøler sesongkort på
familiefeltet. Etter sesongen
presenterte undertegnede en idé
for Start med mulighet for at
klubber / bydeler / bygder kunne
samle seg på felt. Dette handlet
om å få en sosial opplevelse i til-
legg til selve kampen. Torridal ble
første bydel ut, og Torridalfeltet
ble en realitet.

På felt R1 sitter det i dag 135 Torridøler
sammen, og Torridalfeltet er også et natur-

lig sted for Torridøler som kjøper
enkeltbillett. I tillegg til dette er det 25 barn
som har sesongkort i Miniheden.

Det meldes om stor trivsel på kamp, og
som gjenytelse har klubben hatt besøk av
Startspillere på fotballgalla og cup. I tillegg
har Knut Tørum hatt en veldig fin kveld på
klubbhuset med alle klubbens trenere.

Vi håper at de gode opplevelsene fra Sør
Arena vil doble antallet fra Torridal neste
sesong og at andre tar initiativ til det
samme.

Start er hele Sørlandets lag. Vårt bidrag
er å fylle opp tribunene. Start vil gi gode
opplevelser og kompetanse tilbake.

Med Torrdialhilsen
André Vaaler

Ole Martin Årst og Espen Hoff løper jublende mot Torridalfeltet

BAGERSMAUET - MARKENSGATE 19B
TLF. 38 07 48 90 - WWW.VICTORIAPUB.NO
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SJEKK PRISENE
hos Rolf´s før du handler

Nå får du TV • kinoanlegg • stereo • radio og parabol
i begge våre butikker, i tillegg til alt av hvitevarer!

Parkering rett ved døren! • Levering og retur er inkludert!
• Husk vår velkjente SERVICE får du på kjøpet!

Stort utvalg i brune- og hvitevarer – www.rolfselektro.no

Tordenskjolds gt. ved elva - Tlf. 38 17 92 00
Åpent: mand.-fred.: 9-17, torsd.: 9-18, lørd.: 9-15

E-post: by@rolfselektro.no

Sørlandsparken - Tlf. 38 04 90 90
Åpent: mand.-fred.: 10-20, lørd.: 10-16

E-post: park@rolfselektro.no

Visste du at…
KARIN KILANE,
Start 11-blogger
på ikstart.no,
holder på å lære
seg å bli
Startsupporter.
Hun kaller eks-
perimentet sitt
«Kan jeg bli

genuint interessert i fotball?». Det har
blant annet resultert i en musikk-video
på youtube hvor hun spiller Start-
hymnen på blokkfløyte. Akkurat nå
holder hun på å bli kjent med IK Starts
historie ved å lese over 300 sider om
«Start i 100».

Jeg svevde litt høyt da støttemeld-
ingene begynte å strømme inn, så for-
sto jeg at det at en fotballfrustrert frue
annonserer på IK Starts blogg at hun
vurderer å bli engasjert i fotball, er
som om at Siv Jensen gjennom Klas-
sekampen annonserer at hun kanskje
vil gi sosialismen en sjanse likevel

Hele historien hennes går som
«fortsettelses-blogg» på ikstart.no.

MORTEN
HALVORSEN
har bestått som
UEFA A-trener
med glans. Han
har samtidig her
skrevet en av-
handling om
Spillerutvikling i

norsk toppfotball. Om erfaringer og
utfordringer.

Her finner du Start 2 sine kamper i 2011.
Hjemmekamper markert med gult.

DATO TID BANE H-LAG B-LAG
R1 man 11.04. 19:00 Bryne stadion Bryne2 - Start 2
R2 man 18.04. 19:00 Kristiansand Start 2 - Lyngdal
R3 tirs 26.04. 19:00 Hovedbane 2 - kunstgress Sandnes Ulf 2 - Start 2
R4 man 09.05. 19:00 Kristiansand stadion Start 2 - Sola
R5 lør 14.05. 16:00 Kristiansand stadion Start 2 - Brodd
R6 man 23.05. 19:00 Idrettsparken Egersund - Start 2
R7 man 30.05. 19:00 Kristiansand stadion Start 2 - Flekkefjord
R8 ons 01.06. 19:00 Rosselandbanen Rosseland - Start 2
R9 man 06.06. 19:00 Kristiansand stadion Start 2 - Stavanger
R10 fre 10.06. 16:00 Tasta kunstgress 1 Vardeneset - Start 2
R11 man 20.06. 18:00 Kristiansand stadion Start 2 - Klepp
R12 man 27.06. 19:00 Hinna stadion Hinna - Start 2
R13 man 04.07. 19:00 Kristiansand stadion Start 2 - Søgne
R14 man 01.08. 17:00 Kristiansand stadion Start 2 - Bryne2
R15 man 08.08. 19:00 Lyngdal stadion Lyngdal - Start 2
R16 man 15.08. 19:00 Kristiansand stadion Start 2 - Sandnes Ulf 2
R17 man 22.08. 19:00 Sola stadion Sola - Start 2
R18 man 29.08. 19:00 Midjord kunstgras Brodd - Start 2
R19 lør 03.09. 16:00 Kristiansand stadion Start 2 - Egersund
R20 man 12.09. 18:00 Uenes gress Flekkefjord - Start 2
R21 man 19.09. 19:00 Kristiansand stadion Start 2 - Rosseland
R22 man 26.09. 19:00 SIF kunstgras Stavanger - Start 2
R23 man 03.10. 19:00 Kristiansand stadion Start 2 - Vardeneset
R24 lør 08.10. 15:00 Klepp stadion Klepp - Start 2
R25 lør 15.10. 16:00 Kristiansand stadion Start 2 - Hinna
R26 lør 22.10. 16:00 Søgne stadion Søgne - Start 2

Termin Start 2 2011

www.ikstart.no
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Håndballen ved sesongslutt
Resten av lagene deltok i aktivitetsserien,
som er fra jenter 11 og nedover.

Lagene møtes ca en gang i måneden og
spiller miniturnering. Det blir ikke registrert
resultater i kampene, men for Start sin del
ble det nok flere seire enn tap.

Avdelingen reiser til Messecup i Tøns-
berg 20-22 mai. Her deltar vi med lag fra
og med jenter 11 og opp til og med jenter
16. Erfaringen fra fjorårets fellesturnering
var veldig positive, og vi håper og tror
jentene får noen fine dager i Tønsberg.

I tillegg til fellesturneringen, har lagene
deltatt i alle de lokale turneringene.

Beste resultat sto jenter 13 for med sin
2. plass i Troll-Cup.

Startlagene er gjengangere i slutt-
spillene i disse turneringene, og det har
vært nærme på finale for flere av lagene.

Vi starter opp igjen ved skolestart, og
planlegger treningsleir i Danmark for de 3
eldste lagene. Godt å ha noe å se frem til.

Håndballavdelingen takker alle trenere,
ledere og ikke minst spillere for en kjempe-
innsats i sesongen som nå er over, og
gleder oss allerede til neste sesong.

Sesongen er over og resultatene for de enkelte lag ble slik:
Jenter 16, nr 2 i B avdelingens sluttspill
Jenter 15, ble nr 4 i serien. Men beste lag fra Vest-Agder
Jenter 14, vant avdeling B. Og er dermed klar for 1 divisjon neste år.
Jenter 13, kvalifiserte seg til sluttspillet, og dermed blant de 6 beste.
Jenter 12, begge lagene gjorde en god innsats i sine avdelinger.

Årets spillere i håndballavdelingen. Fra v. Karoline Bjørnaali J16, Hedda Bjønsaas J15, Fride Engesland
Fuglestad J14, Fim J13, Hedda Kvamme J12.

VBV.no 

V
VÅGSBYGD BYGG OG VEDLIKEHOLD AS

Telefon 970 86 102 - E-post: post@vbv.no

GRUNNARBEID - BETONG - TREARBEID www.ikstart.no



Telefon: 38 17 89 00  •  post@sedberg.no  

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

De gode stedene  
langs Sørlandskysten

Eksperter på fritidseiendommer langs Sørlandskysten

KJØPE FRITIDS-
EIENDOM?
Besøk www.sedberg.no for registrering 
eller ring oss på tlf. 38 17 89 00

SELGE FRITIDS-
EIENDOM?
Besøk www.sedberg.no for registrering 
eller ring oss på tlf. 38 17 89 00

Forbered smeigedagene før sesongen starter

I den kalde delen av året er det fristende å drømme seg bort til sommer, ferie og sol- 
dager. Markedet for fritidseiendommer er på topp fra mai og utover sommeren, 
men det lønner seg å planlegge salg eller kjøp i god tid. Ta kontakt for råd og hjelp 
og sett deg gjerne opp på liste for å få jevnlig informasjon om sesongens tilbud! 

Bildene her viser noen av fritidseiendommene vi solgte langs Sørlandskysten i 2010.  

I månedene som kommer, forbereder vi salgssesongen 2011.

Frode Gundersen
Eiendomsmegler MNEF

Telefon: 38 17 89 12 
Mobil: 900 54 544 

E-post: frode@sedberg.no

Christian Forum
Megler MNEF

Telefon: 38 17 89 17 
Mobil: 916 39 863

E-post: christian@sedberg.no

Tor Even Kristensen
Eiendomsmegler MNEF

Telefon: 38 17 89 08 
Mobil: 482 52 012

E-post: toreven@sedberg.no

Tone Larsen 
Eiendomsmeglerfullmektig 

MNEF -Telefon: 38 17 89 13 
Mobil:  992 70 073

E-post: tone@sedberg.no

Gustav J. Sædberg
Eiendomsmegler MNEF

Telefon: 38 17 89 02 
Mobil: 907 84 991

E-post: gustav@sedberg.no

eller ring oss på tlf.
.sedberg.no for rBesøk wwww.
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- din lokale aksjefondsleverandør

www.sigmafondene.no

Dutrenger ikke lengre dra til Stavanger for at noen skal ta vare 
på pengene dine. Vi har levert gode resultater i mer enn 3 år.

Kom innom for en kopp 
kaffe og en prat for å få 

informasjon om sparing.

B-blad

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 07 91 20 - sportsprofil@sportsprofil.no - www.sportsprofil.no - www.ikstart.no


