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Kjære Startvenner!
Fotballsesongen er nettopp avsluttet og det er tid for å gjøre opp
status. Etter opprykket fra Adeccoligaen i fjor var det ikke mange
som hadde spådd vårt A-lag et veldig langt liv i Tippeligaen.
Dystre spådommer til tross, etter tredve kamper kan vi allikevel
slå fast at vi spiller på øverste nivå også i 2010.

P å Sør Arena har det vært mange høydepunkter i sesongen. Vi husker

spesielt kampene mot Bodø/Glimt,Lillestrøm og Tromsø som noen av de

beste kampene. På bortebane er det selvsagt de sterke borteseierene mot

Viking,Vålerengen og ikke minst Rosenborg som sitter friskest i minne.

Et fattig mål var forskjellen mellom Sandefjord på syvende og Start på niende-

plass. Denne plasseringen gir oss masse inspirasjon foran neste sesong. Med en

tropp som balanserer fint mellom lokale og internasjonale spillere ser vi optimis-

tisk mot sesongen 2010. Det er også hyggelig å bemerke at Start 2 holdt sin plass

i 2.divisjon med god margin. Vårt fokus på utvikling av egne spillere bærer frukter.

I år har vi etablert to nye spillere i Tippeligaen. Arbeidet med egen rekruttering blir

en helt avgjørende faktor i årene som kommer. Ved siden av fornuftige billettpriser

er innslaget av egenavlede spillere blant de tiltak som skal til for å fylle tribunene.

I Start har vi en meget erfaren og dyktig arrangørstab på våre hjemmekamper.

Gjennom det gode samarbeidet mellom Ik Start og Start Toppfotball ligger vi her

helt oppe i Norgestoppen.

Også på andre områder i klubben jobbes det bra. Det vitner et yrende liv både i

junior og håndballavdelingen om. Disse to samt tirsdagsklubben viser på mange

måter mulighetene for at topp og bredde fint kan gå i takt.

Tusen takk til alle som har bidratt med uvurderlig innsats i år.

Lykke til med sesongen 2010!

Tom Edvardsen

Leder Ik Start

Vakt og sikkerhetsarbeide foran
en hjemmekamp blir påbegynt ca.
1 uke før kampstart, noen ganger
mer.

F ørst klassifiseres kampen sikkerhets-
messig: Lav - Middels og Høy, alt
etter hvem Start møter og erfaringer

med denne motstanderens supportere. An-
tall fremmedsupportere, erfaring med egne
og det etterretningsarbeid sikkerhetsansvar-
lig gjør sammen med politi gir oss bilde det
bemannes etter.
Billettansvarlig gir beskjed om salg av

billetter på bortetribunen og hjemme-
supportertribunen. Passeres 8000 tilskuere
med få bortesupportere, er kampen lav-
risiko. Er det derimot 8000 tilskuere og full
bortesupportertribune (800) er det høyrisiko.
Dvs at hvis Viking, VIF eller LSK er mo-

stander, ja da er høy risk for at noe kan skje.

SONELEDERE OG VAKTER. For å møte
denne mulige risiko er det fra 50 til 80

Der finnes også to leger på arenaen; en
for sport og en for publikum.
Sikkerhetsfolkene har også ansvar for

motstanders spillere, ledere og kampens
dommere. Disse har alle krav på sikkerhets-
assistanse fra de kommer til de går.
Det hele overvåkes av en delegat utsendt

fra NFF til hver seriekamp i Tippeligaen og
Adeccoligaen.
Alt evalueres 15 min etter kamp av NFFs

delegat, sikkerhetsansvarlig og arrange-
mentsansvarlig.

KAMPMØTE. Tre timer før kampstart er det
et eget kampmøte hvor alle rutiner gjen-
nomgås. På dette møtet stiller
- representanter for begge lag hva gjelder
sport, supportere, media .

- representanter for hjemmelags adm, og
drift av stadion, politi og vaktselskap.

- videoansvarlig, speaker, TV koordinator.
- representanter for TV selskap (NRK eller
TV2)

Møtet ledes av NFF delegat.

vakter fordelt på 10 innganger med en
soneleder (arbeidsleder) på hver inngang.
Vedkommende disponerer vakter og

verter for billettkontroll, plassanvisning og
sikkerhet for alle. De tar seg av
handicappede (HC) (inngang 7, 20 rull-
stoler), sørger for at toaletter fungerer,
rydder i alle evakueringsveier, sørger for at
ikke folk står i disse osv. osv!!
Disse gjør alt det arbeid som ikke det

finnes instruks for, i tillegg til vakt og
sikkerhet. De observerer, de er kurset i
handling av bråk, de er kurset i førstehjelp,
de kan bruke en hjertestarter og de kan
bruke samband. De har alle et sikkerhets-
kurs på 16 – 18 timer, samt førstehjelp.
Deler av opplæringen er lik som for vektere
og lik i alle klubber i de to øverste ligaer.
På Sør Arena er det ca 40 vakter som er

egne vakter/verter. Så leies det inn 20-30 fra
Randesund IL til hver kamp. Det leies inn
11- 12 vektere fra Securitas og vi har Inn-
satsleder fra politi med mannskaper på fra 4
til 6 mann.

NFFs delegat Ole A. Glette ledet kampmøtet før Aafk-kampen.

Visste du dette om

Sikkerhet på Sør Arena

Sikkerhetsansvarlig Per A. går gjennom sikkerhetsrutinene på Sør Arena på kampmøtet.

Videokontrollpulten hvor man kan styre 7 video-
kameraer rundt om på arenaen og følge med
hva som skjer.

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



happy når de går fra stadion, selv om Start
skulle ha tapt.

I tillegg sitter Seun Smith Tønnessen i
styret. Hun kom inn under bankens eierskap.
Hun er assisterende direktør ved UIA, og
bidrar mye inn mot regnskap og øko-
nomistyring. Hun har tæring etter næring som
holdepunkt. For øvrig sitter de to klubbvalge
Tom Edvardsen og Pål Lydersen i styret. De
skal sikre at klubbens interesser blir ivaretatt.

- Jeg er veldig godt fornøyd med styret som
det er i dag, og er sikker på at de vil klare å få
ro rundt Start, slik at folk kan konsentrere seg
om det sportslige og slippe alle de opp- og
nedturer som skyldes økonomiske problemer.
Det vil igjen gi økt tillit hos supportere,
publikum og sponsorer og samarbeids-
partnere, sier Ravnaas.

Du har videre ansatt ny administrerende
direktør. Sveinung Hovstad. Hvorfor akkurat
ham?

- Det er Magne Kristiansens fortjeneste at
Hovstad har kommet ombord. Han kjente
Hovstad fra flere andre sammenhenger. Vi
hadde et par møter med Hovstad, og styret
kom raskt til at dette er mannen vi trenger.
Hovstad er en flott, utadvendt person som er
lett å like og som er flink til å behandle
mennesker. Er analytisk og målrettet, og flink
til å sette fokus på det som er viktig. Samtidig
er han selger av type og vil bli en god støtte for
markedsavdelingen. Han kan økonomi, og er
opptatt av økonomikontroll. Med andre ord
kommer han til å bli en meget viktig brikke for
å få Start inn i et godt spor. Vi er glade for å ha
fått ham med oss, forteller Ravnaas.

Hva er vyene for driften videre, både
kortsiktig og langsiktig?

- Utover økonomiaspektet, er vyene noe
som blir til i en prosess sammen med klubben.

gjør at vi kan ha flere kiosker, restauranter, evt.
pubkonsepter. Jeg tror det vil få flere til å
komme på kampene, og det igjen vil øke hele
opplevelsen av å være på Sør Arena. Skal
klubben ha muligheten for å få levendegjort
Sør Arena som «vår» arena, tror jeg bestemt at
kunstgress er eneste løsning for å få til et slikt
flerbruk av Sør Arena!

Personlig synes jeg det viktigste de neste årene
blir å få ro og tillit til Start, sikre at laget forblir
et stabilt tippeligalag. Vi må videreutvikle det
gode arbeide som allerede er der med talent-
utvikling, og vi må gjøre Sør Arena til en
møteplass for flere, og det i langt større grad
enn bare under kampdagene til Start.

Hvor «hands-on» kommer du til å være i
driften fremover?

- Da Erik og jeg var inne, blandet vi oss inn
i nesten alle prosesser. Det er ikke tilfelle nå.
Det viktigste nå blir å få satt en grenseoppgang
mellom hva som er styrets arbeid og hva som
er administrasjonens oppgaver. Det vil bli helt
feil om jeg skulle gå ved siden av ansvarlige og
ta beslutninger. Slik sett er min rolle nå mer
tilbaketrukket, men jeg har jo løpende oversikt
over administrasjonen til en hver tid. Det er
mange prosesser man involveres i, og dette tar
mye tid. Veldig mye tid! Avslutter han.

Naturgress eller kunstgress? Ravnaas tar
engasjert sats:

- Jeg vet at dette blir som å banne i kirka,
men jeg mener fortsatt at det vil være riktig å
få kunstgress på Sør Arena. Sportslig er det
ingen grunner for å ha naturgress. Har en
klubb naturgress, er det en større ulempe å
måtte spille bortkamper på kunstgress, noe 6-7
av klubbene nå har, og hjemme er det ingen
fordel. Kunstgresset er ikke det samme verken
å se på, og opplevelsen er en helt annen enn
naturgress. Det ser jeg klart. Men dette må
veies opp mot hva man kan oppnå med kunst-
gress. Sør Arena kan aldri bli «vår» arena når
man kun er der 10-15 ganger i året. Det blir
først «vår» arena når vi kan være der med
barna som trener der, spiller kamper der, når
vi er der i forbindelse med utstillinger, messer,
konserter eller andre arrangementer. Først da
får vi et miljø rundt arenaen, noe som igjen
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Som lyn fra klar himmel dukket
Ernst Ravnaas opp i sommer og
overtok Sparebanken Sørs eier-
skap i Start Toppfotball AS og
Start Stadion AS.

M ange var kanskje forundret over at
Ravnaas på ny gikk på med krum
hals.

- For det første har jeg høstet meg mye er-
faring på fotballdrift, blant annet gjennom tid-
ligere arbeid i Stabæk, Wimbledon, de seks og
et halvt årene i Start og de to og et halvt siste
årene som styreleder i Norsk Toppfotball. Jeg
syntes videre det var veldig leit at det gikk som
det gikk det siste året i Start, og fikk veldig lyst
til å vise at det går an å få en fotballvirksomhet
til å gå rundt og bli drevet på en profesjonell
og stabil måte. Jeg tror forutsetningene er gode
for dette i Start nå, selv om 2009 også blir et år
med et stort underskudd og betydelig behov
for pengetilførsel, sier Ravnaas.

Hva har vært dine første grep etter overtag-
elsen for å få til dette?

- Kostnadskuttene og nedbemanningen er

egentlig er Vigør’er. Han er meget dyktig på
finans og regnskap, har hatt masse leder-
erfaring og strategisk erfaring. Han har
allerede bidratt betydelig gjennom arbeid ut-
over selve styrearbeidet. Han vil være en
garantist for at det ikke bygges luftslott. Des-
suten er han er likandes kar, sier Ravnaas.

Han fortsetter:
- Molnes har betydelig erfaring fra markeds-
og sponsorarbeid fra Molde FK og Braathens,
og jobber i dag som konsulent i

viktig, og ble startet i perioden da banken var
eier. Det nye styret har fortsatt dette arbeidet.
Vi bruker mye krefter på å bygge et godt øko-
nomistyringssystem, rapporterings og kon-
trollsystemer. Vi går videre gjennom alle
avtaler og virksomhetsområder for å sikre at vi
driver effektivt. Samtidig vil vi satse på at
markedsarbeidet skal bli bra, og at opplevelsen
på stadion utenom det som skjer på banen
skal bli bedre, slik at flere folk trekker til selve
kampene, forteller han.
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Ernst i sjefsstolen igjen

«Personlig synes jeg det viktigste de neste
årene blir å få ro og tillit til Start, sikre at
laget forblir et stabilt tippeligalag.»

Du har brakt inn nye personer i styr-
arbeidet. Magne Kristiansen og Kristin
Molnes. Hvorfor akkurat disse to?

- Kristiansen har jeg kjent siden gymnaset.
Vi studerte på Handelshøyskolen og har hatt
en del kontakt etter det. Han og familien har
hatt sesongkort i en årrekke selv om han

Recommended. Hun har allerede bidratt mye
utenom selve styrearbeidet. Hun har et stort
fokus på det å skape et innhold på kampdagen,
i restaurantene opp mot sponsorer etc. Hun
har mange gode ideer og vil utvilsomt bli en
viktig person i arbeidet med å levendegjøre
kampdagen på en måte som gjør at folk er

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

Frank Brunner «Vinterreise» Frans Widerberg «Rytter i nordlys»

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

FRANK BRUNNER «VINTERREISE» MALERI – GRAFIKK 6. – 22. NOV.



med begge bein, reflekterer han temmelig
sikkert og bevisst.
Det lover godt.

SNART FERIE. - Som jeg sa tidligere, har
det gått 24/7 i snart et halvt år. Nå skal det
bli deilig med ferie etter at sesongen er
ferdig og jeg har tatt en avsluttende og ut-
satt kjemieksamen. Da skal jeg og en kom-
pis på tur til Costa Rica og New York på
returen. Vi har lest mye om Costa Rica og
tror det skal bli helt suverent. Bolaños har
også fortalt mye, så det gleder jeg meg
veldig til, sier Mads.

Nyt ferien! Dette er deg vel unt etter en
fantastisk sesong. Og vi venter allerede i
spenning på hva neste år vil by på fra din
side!
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F or ett år siden satt vi med Mads i
garderoben på Søgne Stadion
og oppsummerte fjoråret etter at
Start 2 hadde sikret opprykket til
2. divisjon.

MÅLSETTINGER I FJOR. Mads var den
suverene toppscoreren på laget og hadde
hatt en flott sesong. Kanskje ville han bli tatt
opp i A-stallen etter at han var ferdig med
videregående. Han hadde ett stort mål for
det kommende året: Han håpet på å få
spille kamp for A-laget, og kanskje score et
mål.

KJENT FASIT. Nå sitter vi på fasiten: 20
kamper for A-laget i Tippeligaen og topp-
scorer med 10 mål i skrivende stund - tre
kamper før sesongslutt. Han har vært på
rundens lag flere ganger, og han nyter
popularitet landet over som en fantastisk
avslutter. Det har blitt mange spektakulære
mål, og han blir sammenlignet av mange
med Ole Gunnar Solskjær.
- Det har bare vært helt sinnssykt det

som har skjedd. Det har blitt så mye, mye
mer enn jeg noensinne hadde forestilt meg.
Jeg er kjempeglad for at det har gått så bra,
smiler Mads om kapp med høstsola utenfor
Sør Arena.

SYVMILSSTEG. For Mads har tatt
Tippeliganivået med god margin fra første
spark på ballen. Han har utmerket seg med
sitt blide, imøtekommende og samtidig be-
skjedne vesen. Med sin seriøse og pliktopp-
fyllende innsats på trening, i kamp og
utenfor banen. Uten opphold 24/7 i et halvt
år har han jobbet med seg selv og det han
vet han skal bli bedre på. For han vet inder-
lig godt at han ikke er ferdig utviklet selv om
landsdekkende presse skryter ham opp i
skyene. Mads holder beina på jorda. Bare
det er en prestasjon i seg selv for en 19 år
gammel gutt. Og det lover godt for
fremtiden.

HØYDEPUNKTER. - Det som kommer til å
stå for meg som de to desidert største øye-
blikkene denne sesongen, er 16. mai-
kampen mot Brann i Bergen og seieren over
Rosenborg i Trondheim. RBK-kampen ga
meg en liten bonus i tillegg, gliser han.
- Den gamle treneren min fra Hånes, Kjell

Arne Moen, veddet med meg før vi dro opp
til Trondheim at dersom jeg scoret eller
sørget for at vi vant, skulle han være kokk ei
hel helg for meg og kompisene på hytta
hans, Granheim. Et sted jeg trives utrolig
godt forresten. Vi har vært mye der, og den
tjenesten skal jeg innkassere når sesongen
er over! Jeg gleder meg allerede, ler Mads.

DET VERSTE? Mads drar umiddelbart frem
de famøse tapene mot Molde og Stabæk
som desiderte nedturer. Da vi minner ham
om et visst gult kort, reagerer han med et
indignert fnys og sukk.
- Å få gult for filming, jeg!? Jeg har aldri i

som Frode Fredriksen hele tiden innprentet
meg: Treff målet - og avpass kraften i tils-
laget. Dette har jeg øvd mye på – også etter
kamper og trening. På 90% av skuddene
bruker jeg innsida. Dessuten er jeg rolig i
avslutningsøyeblikkene. Jeg vet liksom
hvordan jeg skal gjøre det, sier han med
ettertrykk.

NESTE ÅR? - Jeg vet det er mye jeg må
fortsette å utvikle meg på som spiller. Det
nytter ikke å tro at siden det har gått så bra i
år, så er jeg god nok. Jeg må utvikle flere
sider ved spillet mitt. Det å bli et bedre opp-
spillspunkt. Kunne motta ballen og holde på
den. Utvikle bevegelsesmønstret mitt og
duellstyrken min. Og ikke minst utvikle
venstrebeinet mitt. Jeg vil kunne skyte godt

mitt liv filmet og kommer aldri til å gjøre det.
Det er bare ikke meg! Den dommeren var
ikke god der og da, sier han lavt.

AVSLUTNINGSTEKNIKKEN. Mads har
vært spiss så lenge han har spilt fotball, og
har opparbeidet seg mye erfaring. Hele ruta
oppover i de aldersbestemte lagene på
trening, i kamp og på løkka har han terpet
på bevegelser foran mål og på skuddtek-
nikken sin. Hundretusener av skudd har gitt
han en særs effektiv skuddteknikk.
Tenk deg en slugger som langer ut et vilt

svingslag og bommer, kontra en presis
uppercut eller rett jabb som treffer mot-
standerens hakespiss. Mads mæler ikke på
med full kraft. Mads rapper presist til ballen.
- Jeg har to momenter med skuddene
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HEKTISK
DRØMMEÅR
For Mads Stokkelien kommer 2009 til å bli
stående som året da drømmene ble til
virkelighet. Og vel så det…

Spekakulært klokketreff.



D et gror godt nedover i
Startsystemet, og det er mye
lovende blant de aller yngste
som har fått innpass på Start 2
i år. Ungutter på 15-16 år som

har fått bryne seg gradvis mot råsterke,
voksne mannfolk i årets 2. divisjon.
Men det er trangt å komme gjennom

dette nåløyet. Det er stadig mer spissing
og hard konkurranse om plasser man tok
mer for gitt for gitt på yngre årstrinn. Ofte
også i konkurranse med A-lagsspillere
som trenger matchtrening.
Det gledelige er at ungguttene hele tiden

har gulroten der. Starts historikk de se-
neste årene er god for talenter som
kommer opp fra egne rekker eller nabok-
lubber. Guttene i årets Start 2-tropp vet at
det er mulig å komme gjennom nåløyet og
opp til det første, store målet for alle disse
guttene: Å bli tatt opp i A-troppen.
Eksemplene har vært mange de siste

årene. Mads Stokkelien og Rolf Daniel Vik-
støl fra årets opprykk er de seneste ek-
semplene.
Mange kan bli utålmodige i denne pro-

sessen, samtidig som de vet at det kreves
enormt mye hardt arbeid og egenutvikling.
Noe spillerutviklerne Tellefsen, Halvorsen
og trener Geir Åge Olsen hele tiden terper
på. Noen gir innimellom opp kampen,
mens de fleste biter tennene sammen og

VIL bli bedre og gode nok.
Magnus Bekker, Kevin Ruden, Sondre

Kristiansen, Johnny Kristiansen, Tarald
Fidjeland og Jonas Werner er alle spenn-
ende navn fra 92-93-årgangen blant flere
fra årets Start 2-stall.
Blant de yngste bør vi også nevne Jens

Beck. Han har vært langtidsskadd og har
ikke fått vist seg mye. Erlend Omland fra
Våg er en annen. Han har også slitt en del
med skader og sykdom i år, men har fått
spilletid.
Og bak disse yngste i årets Start 2-tropp

banker flere navn på døren. Henrik
Dahlum, sønn av Totto, ventes å bli hentet
opp fra G-16 til Start 2-troppen til neste år.
Han spiller midtbane/spiss. Og bak ham
igjen venter Sondre Tronstad, som ennå
kun er 14 år, men trener med G-16. I høst
har han vært på treningsopphold hos Man-
chester United (se egen sak).

Spillerutvikler Tellefsen
har gitt noen stikkord til
egenskapene deres.�
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Bak fra venstre: Kevin Ruden, Jonas Werner, Sondre Kristiansen.
Foran fra venstre: Johnny Kristiansen, Magnus Bekker og Tarald Fidjeland.

MER GØY
I VENTE

I vår fikk vi Mads Stokkelien og Rolf Daniel Vikstøl.
Espen Knudsen er like bak i kjølvannet sammen med Christian Follerås.

Men her de ferskeste skuddene på vei frem…

Instruksjoner og pep-talk før trening på Dønnestad

KEVIN RUDEN
Født: 4. august 1993
Tidligere klubber:
Våg, Søgne
Posisjon: Spiss
Egenskaper:
Litt a-typisk, uortodoks,
energisk, driblesterk,
god avslutter, «ei bikkje»
å spille mot, terrier.

JOHNNY
KRISTIANSEN
Født: 14. oktober 1992
Tidligere klubber:
Randesund
Posisjon: Keeper
Egenskaper:
Spennende, god fysikk,
uredd, reaksjonssterk,
god teknikk.

SONDRE
KRISTIANSEN
Født: 13. mars 1993
Tidligere klubber:
Grane
Posisjon: Venstre flanke
Egenskaper:
Venstrebeint, god fart
og teknikk.

MAGNUS BEKKER
Født: 10. juli 1993
Tidligere klubber:
Gimletroll
Posisjon: Midtbane
Egenskaper:
Løpssterk, duell-tøff,
energisk, står på.

JONAS WERNER
Født: 27. februar 1992
Tidligere klubber:
Randesund
Posisjon: Kantspiller
Egenskaper:
God teknisk, god for-
ståelse.

TARALD FIDJELAND
Født: 18. mai 1992
Tidligere klubber:
Randesund
Posisjon: Forsvar – kant
og sentralt
Egenskaper:
Tøff, god taktisk og tek-
nisk.

www.westshore.no



for Eivind gjorde en kjempejobb, og
dette er en klar svekkelse av talent-
arbeidet. Men, slik ressurssituasjonen
er, må vi som er igjen bare gjøre det
beste ut av det, sier Morten Halvorsen.
Talentarbeidet i klubben fikk ut-

viklingsmidler fra forbundet etter en
god søknad, og har fått overført om lag
kr. 900.000,- Dermed kan det meste av
utviklingsarbeidet gjennom blant annet
Klubb-Sør videreføres.

START 3 OG 4. DIVISJON. Det er ikke
mye hoisting i mediene om dette laget.
De lever sitt liv i skyggen av A-laget og
toer-laget i avdeling M i 4.divisjon, der
de har en 9. plass. Men mye av den
samme utviklingen skjer faktisk her
som på Start 2. De yngste gut-
tespillerne i 15-16-årsalderen får
verdifull matching og utvikles til å bli
bedre fotballspillere.

JUNIORSERIEN FOR SVAK. Start 3
kunne valgt å spille i juniorserien, men
har altså valgt å spille fjerde divisjon i
stedet. Starts utviklere anså
juniorserien som for svak, og valgte i
stedet 4. divisjon.

SAMME UTVIKLINGSPRINSIPP. - På
Start 2 er prinsippet at de av A-lags-
spillerne som trenger matching etter
skade eller som ikke har spilt kamp, får
spilletid på Start 2. Dette gir Start 2’s
egne gutter verdifull mentorkraft.
Samtidig hentes de beste opp fra Start
3, og de får bryne seg på et høyere
nivå. Denne samme vekseleffekten går
igjen på Start 3. De som ikke har spilt
på Start 2 får spilletid sammen med
Start 3’s yngre, og de aller yngste og
beste hentes opp til trening og kamp
med Start 3, sier spillerutvikler Morten
Halvorsen.

HØYERE NIVÅ. Spillerne opplever
dermed alltid at de som er blant de
beste får spille eller trene med eller
mot spillere på et høyere nivå.
- Henrik Dahlum er ett av ek-

semplene. Han er nå tatt opp i troppen
til Start 2 som spiller sin nest siste
seriekamp borte mot Larvik. Kevin
Ruden har allerede tatt steget, og har
etablert seg i troppen til Start 2.
Laget ser ut til å styre inn mot en 10.

plass i divisjonen. Og det er slett ikke
verst med 15-16-åringer, rene gut-
tespillere, som stamme mot voksne
motstandere.
Talenutviklingsarbeidet er i gode

hender, og planen ser ut til å gi re-
sultater. Vi ser konturen av flere kan-
didater på veg opp og frem, og i løpet
av et par-tre år vil vi se flere nye,
spennende og egenutviklede spillere
på A-laget.
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Start 2 klarer seg med glans i 2.
divisjon og dyrker frem stadig
flere talenter, mens Start 3 lever
et mer anonymt skyggeliv i 4. di-
visjon

D et går en rød tråd gjennom Starts
satsing på talentutvikling. Man
tenker langsiktig, og talentene er

der. Målet er selvsagt å få frem egen-
utviklede spillere til A-laget fremfor å måtte
handle dyrt på overgangsmarkedet.

NÅLØYET. I år har to spillere tatt seg gjen-
nom nåløyet til A-laget. Rolf Daniel Vikstøl
og Mads Stokkelien. Alle har jo registrert
hvordan særlig Stokkelien er blitt mottatt
og hyllet. Og Espen Knudsen vaker i kjøl-
vannet. Samtidig er en ny generasjon 15-
16-åringer på vei opp og frem på Start 2.
(se egen sak)

UNGE SLIPPES TIL. De yngste her har
fått mye spilletid i år, og har fått meget
verdifull matching. Både mot voksne mot-
spillere i en tøff 2. divisjon, samt at de har
fått verdifull coaching gjennom å spille
med A-lagets spillere.

SKRYT. - Jeg er veldig godt fornøyd med
sesongen. Mange unge har fått prøve seg,
og de unge har bestått med glans! Vi
hadde i utgangspunktet en målsetting om

positiv måte. Fysisk trener Jørg Inge har
også fulgt oss opp med testing, fortsetter
Olsen.

INNSKRENKNINGER. Det sportslige ap-
paratet har imidlertid måttet ta sin del av
innskrenkingene i klubben, og på
juniorsiden var det spillerutvikler Eivind
Tellefsen dette gikk ut over. Han måtte
fratre stillingen sin 1. oktober.
- Dette synes vi er både trist og tungt,

å nå 30 poeng. Nå har vi 33 poeng. Tabell-
messig er vi fornøyde. Vi ser en klar for-
yngelse i troppen, og det er veldig
inspirerende foran neste sesong, sier
trener Geir Åge Olsen.

BACKING. - Jeg må også gi ros til A-
lagets trenere. Knut Tørum og Frode Fred-
riksen har gitt oss en kjempegod backing
som jeg ikke har sett maken til i min tid i
klubben, og de følger oss opp på en veldig
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Foran fra venstre: Pål Arild Nilsen, Sindre Bruskeland, Kristian Johannessen, Gushi, Monser.
Bak fra venstre: Aksel Aas, Kevin Ruden, Erik Salvesen, Mats Myhrstad, Arne Olav Høgetveit, Markus
Thommassen, Helge Rosenvold.

Foran fra venstre: Magnus Bekker og Henrik Dahlum. I midten fra v.: Kjartan Fløysnes, Kevin Vigebo, Johnny Kristiansen, Erlend Omland og Tarald Fidjeland.
Bak fra v.: Espen Knudsen, Christian Follerås, Vidar Vikstøl, Jonas Werner, Ole Christian Langeland, Sondre Kristiansen og Christopher Olesen.

TALENTFABRIKKEN Starts tapende finalister
i KM for G13-lag
Starts G13 lag møtte Vigør i finalen i kretsmester-
skapet 2009. Finalen ble spilt i flomlys på Sør Arena
og det var Vigør som gikk seirende ut med resultatet
4-1 (3-1).

Bak fra venstre: Lorentz Bøksle, Marius Harv, Gjermund Smedsland, Martin Aamodt, Henning
Abrahamsen, Aslak Smedsland, Erlend Segberg, Henrik Varet, Jarl Erling Andreassen, Ulrik Aasen, Mats
Johannessen, Joachim Eriksen og Eduardo Arevalo. Foran fra venstre: Sander Thommessen, Sebastian
Olsen, Dag Blandkjenn, Henrik Holmesland, Martin Ramsdal, Daniel Jensen, Mikal Olsen, Kenny Tran og
Mads Olsen

w w w. n e t t h a n d e l e n . n o Telefon 40 00 19 54
www.maxicatering.no

Et oppsiktsvekkende stort publikum, for det meste bestående av familie, naboer, klassekamerater
og andre nysgjerrige.

Trenere er Kjell Aimar Sørensen og Tor-Erik
Aasen.



stor pris på dette initiativet fra Start.
Espen Børufsen var tilbake på gamle

tomter da han og trener Knut Tørum
besøkte Fiskå ungdomsskole i Vågs-
bygd. Børufsens gamle skole. Faktisk
var det bare fem år siden han gikk ut
derfra. Og det var tydligvis populært
blant 9. klassingene. Da han var ferdig
med en sekvens, spurte han om noen
lurte på noe. Da kom det prompte fra
en av de kvinnelige tilhørerne med et
ørlite håp i stemmen:
- Er du singel???
Noe Børufsen benektet.
Tørum hadde med seg sitt lille

sjarmtroll av en datter, og hun
sjarmerte ungdomsskoleelevene.
- Gøy med besøk fra Start, var

omkvedet etter seansen.
Og kanskje finner enda flere veien til

Sør Arena de siste to kampene i år og
neste år.

Alle sjetteklassinger i Kris-
tiansand får mulighet til å møte
Start og Sør Arena.

O rdningen har kommet til gjennom en
avtale mellom Skolekontoret og
Start. Samarbeidsavtalen gjelder

alle skoler med 6.trinn. Målsetningen er å
fokusere på holdningsskaping. Blant annet
blir barna kjent med Start Life Support.
Fagerholt skole var først ut. De fikk høre

innlegg fra Ole Martin Årst, Helge Josdal
og Rune Jakobsen i Start. I tillegg fikk de
med seg deler av treninga for A-lags-
spillerne.
Elevene fra Fagerholt stilte mange

spørsmål og koste seg under det time-
lange besøket.
- Dette har vært helt topp, sa lærer Er-

ling Kristensen til ikstart.no etter besøket.
Opplegget inneholder omvisning på Sør

Arena med litt informasjon om hvordan det
er å jobbe i en sportsklubb ved en re-
presentant for det sportslige apparatet.
Videre en omvisning av Sør Arenas

garderober, spillertunnel og litt gang ut på
indre bane. Elevene får treffe en eller flere
spillere av spillerne/ trenere som snakker
om et tema. Det er omvisning i den spenn-
ende fjerde etasjen med presserom, TV-
plattform, kontrollrom og sikkerhetsrom.
Og så er det litt informasjon om Start

Life Support, hva det innebærer og hvorfor
det er viktig for Start.
Omvisningen er ment å ta ca 1 time og

det er lagt opp til at skolene sykler til Sør
Arena. Disse skolebesøkene holder på
jevnlig til langt ut i juni 2010.
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A lle sjetteklassingene i byen har
vært invitert til Sør Arena, og
spillerne og trenerne har vært
rundt på alle byens ungdoms-
skoler.

Her har temaet vært å formidle noe av
det Start er opptatt av, og Starts kjernever-
dier. Det gjelder holdninger, lagspill og fair-
play. Alle temaer som definitivt er
overførbare på skolesituasjonen. Hvordan

man overholder felles kjøreregler, hvordan
man setter seg målsettinger for å bli bedre
og hvordan man kan gjøre seg selv og
andre gode.
Fra kommunes skolekontor har man satt
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START BYR
PÅ SEG SELV
I

I høst har Starts trenere og spillere vært på skolebesøk og fortalt om lagspill
og holdninger. Det har vært populært.

6-klasser besøker
Start og Sør Arena

Elever fra Karl Johan Minnes skole på omvisning. Her avbildet i fjerde etasje på TV-plattformen der alle
TV-kameraene står under kampen.

justneshalvoya.no



sitte i denne komiteen for NSA. Jeg sa ja.
Og da vi kom i ordnær drift ble de som

hadde sittet i interimstyret spurt om å for-
tsette. Og her er jeg nå…

Hvordan jobber dere i forhold til UEFA?
- Vi blir tatt med på råd og har en god

dialog med UEFA.
Jeg kan jo nevne at vi i komiteen ble

invitert til UEFAs hovedkvarter i Nyon. Der
fikk vi muligheten til å diskutere mye internt,
men vi hadde også et møte med flere UEFA-
delegater. Blant annet deltok både Michel
Platini og David Taylor på møtet.

På agendaen stod saker som EM-2012,
sanksjoner og økonomisk fair play. Vi ble
bedt om å komme med input i flere av
sakene, noe vi også gjorde. I tillegg fikk vi
muligheten til å presentere rapporten fra
EFFC1 , ettersom UEFA finansierte denne.

UEFA sier de ønsker supporterne som en
dialogpartner; på lik linje som klubbene, for-
bundene og spillerne er representert. De har
dermed en interesse i å få opp en re-

presentativ organisasjon som kan fylle denne
rollen..

Er det åpent for alle å være medlemmer i
FSE?

- Medlemmer i FSE kan være nasjonale or-
ganisasjoner (som for eksempel NSA), lokale
initiativ (som Menigheden) eller
enkeltmedlemmer.

Vi har i dag 191 medlemmer fra 26 land,
som til sammen gjør at vi representerer over
1,9 millioner fotballsupportere.

Vi har ingen kontingent for medlem-
skapet, men medlemmer oppfordres til å
donere penger.

Hvordan jobber dere med så mange
personer fra så mange land involvert?

- Mesteparten av jobbingen har til nå fo-
regått på e-post og telefonmøter, samt noen
et par møter i sammenheng med andre
happenings. Vi har den siste tiden opprettet
et messageboard hvor vi håper det er lettere å
følge opp en del av emnene.

Vi har også fordelt litt av områdene for

hvert enkelt styremedlem. Selv kommer jeg
til å jobbe med emnene Pyroteknikk +
KickOff-Times.

Har dere noen fanesaker?
- En av våre viktigste kampsaker er at vi

som supportere har rett til å involveres i
dialoger som påvirker oss. Vi er ikke bare
«konsumenter», men en viktig del av fotball-
kulturen og kampopplevelsen.

Dialogen som er opprettet mellom NSA og
NFF/NTF her i Norge er ikke unik, men
likevel sjelden vare. At supporterne mer enn
oppfordres til å delta på sikkerhetsmøter før
kamp er i mange land utenkelig.

Og du selv da, hvem er egentlig Christina
Magnussen?

- Jeg er 27 år, samboer og har ei jente på 3
år. Vi har just flytta inn i ny tomannsbolig på
Justvik. Til daglig jobber jeg som billing sys-
temoperatør på Ventelo. Ja, også er jeg
Liverpool-supporter.

Men det er alltid Start som kommer først!

Fakta:
18/19. juli 2009 ble den første Europeiske
organisasjonen som skal tale fotball-
supporternes sak stiftet, og en
Startsupporter , Christina Magnussen, ble
valgt inn i det første styret.
Christina har tidligere sittet i styret i

både Menigheden og Norsk Supporteralli-
anse (NSA). Hun skal nå altså jobbe for
supporternes rettigheter på et Europeisk
nivå, med problemstillinger som stå-
plasser, TV-tider, flytting av kamper, billett-
priser, sikkerhet, tiltak mot diskriminering
og ikke minst supporternes rett til inn-
flytelse overfor egen klubb og eget for-
bund.
Den nye supporterorganisasjonen har

fått navnet Football Supporters Europe
(FSE) og vil ha sitt sete i Hamburg. Selve
stiftelsesmøte fant sted på HSV Nordbank
Arena i Hamburg på dag to av «the 2nd
EFFC» (Den 2. Europeiske supporterkon-
gress).

Det nye styret består av 11 personer. 3
plasser er holdt av til personer som leder
utvalgte spesialprosjekt. Fra starten er to
av disse plassene besatt: Joyce Cook
(Manchester United), som leder et prosjekt
ifht til rettighetene for handikappede
supportere, har den ene og Ashley Green
(Hellas Verona) som leder et prosjekt om
Fan-Embassies (som handler om gjes-

tende lags supporters ve og vel i forbind-
else med EURO 2012), har den andre.
I tillegg har FSE’s daglige leder Daniela
Wurbs (FC St. Pauli) plass i styret.
“Football Supporters Europe (FSE) has

been established to provide a re-
presentative collective voice for football
fans and their organisations towards
football and governmental authorities at
European level. The conference, attended
by more than 350 representatives from 29
countries representing some two million
football fans, agreed on statutes and
structures for the new organisation, and
elected eight of their number to serve on
FSE’s executive board.»

DE ØVRIGE STYREMEDLEMMENE SOM
BLE VALGT ER:
Kevin Miles (Newcastle United og Eng-
lands landslag)
Dave Boyle (AFC Wimbledon)
Emilio Abejón (Atlético Madrid)
Christina Magnussen (IK Start)
Michal Riecansky (SKP Dúbravka - Brati-
slava)
Shay Golub (Hapoel Kfar Saba)
Dirk Vos (Gent)
Tam Ferry (Skottlands landslag og
Dundee)
Kongressen og stiftelsesmøte hadde

drøyt 300 deltager fra 29 ulike land fra Is-
rael til Russland - Sverige til Portugal).
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periode. Når jeg fikk jenta mi, som nå er 3,
trakk jeg meg tilbake fra alle verv, men fort-
satte i valgkomiteen for NSA.

NSA sendte 2 personer fra styret til det
første møte om den nye supporterorganisa-
sjonen, EFFC 1. Jeg valgte selv å henge meg
på for egen regning.

På det første møtet ble det satt ned en ko-
mité som skulle jobbe videre for å etablere en
struktur (organisasjonsform, vedtekter, fi-
nansiering etc etc) for en Europeisk
supporterorganisasjon, og som skulle ha som

Christina Magnussen skal jobbe
på vegne av nesten 2 millioner
fotballsupportere i Europa! Vi tok
tak i Christina og spurte henne ut
om vervet og supportere og
Start…

F ørst av alt: Hvordan kom ei
jente/kvinne fra Kristiansand og
Menigheden inn et en så stor

supporterorganisasjon?
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Jobber for 2 millioner
supportere

- For å gjøre en lang historie kort:
Etter å ha vært med i styret i Tigerberget og
Menigheden, gikk jeg etter hvert inn i styret i
Norsk Supporterallianse (NSA) i en 2 års-

ansvar å sette i gang EFFC 2. Den som opp-
rinnelig ble valgt inn i komiteen for NSA,
måtte si fra seg oppgaven av personlige
grunner. Styret spurte da om ikke jeg ville

«Supportere er ikke bare «konsumenter»,
men en viktig del av fotballkulturen og
kampopplevelsen»

Christina midt blant Menigheden på Startkamp.

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



Var det godt å treffe igjen heltene fra den
gang, Asbjørn?

- Gjensynet med denne gjengen den 15 juni
var meget sterkt for meg, Først og fremst fordi
endel av dem er gått bort - Bende, Bøe,
Petersen og Liemann. Og utenom disse en av
reservene; Øystein Edvardsen. Men sammen-
komsten ble særdeles hyggelig, og jeg var litt
stolt over at jeg fikk satt ord på noen av inn-
trykkene og minnene fra nettopp det året,
1959. Da alt rundt var gult og svart og livet
ennå var enkelt og ulevd for en 9 år gammel
gutt med russersveis fra Framnesveien. Som
syntes at å stå bak mål når disse guttene trente
var noe av det største som kunne vederfares en
gulsvart pode, med Leif Grundetjern og Attila
Bende som de største idolene. Og som enda
kan mane frem Ivar Bøes stemme og replikker
når det måtte være ønskelig.

Et godt lag altså?
- For meg har det vel alltid vært det laget

som har vært det store Start-laget selv om
Matta og co skaffet oss to seriegull 20 år
senere. Men 2-0 over Os i avgjørende kvalik
den gangen var himmel på jord, den gangen
en rød barnebillett på Bybussen kostet 20 øre
og entreen på første hovedseriekamp mot Vik-
ing var 4 kroner for voksne og 1 krone for
barn. Og ei pølse med sennep og ketchup på
kanokiosken kostet 90 øre og med løk kr 1.25.

Og Håkon Hertzberg var trener og Leif

her, skjønt han bør jo nevnes.
De som lever men som ikke kom var Tofte,
Grundetjern og Rolf Andresen.

Alf Mathisen var der også (bestefar til
Jesper). Han fikk bare 4 min i

Hovedserien (mot Brann i
første seriekamp den våren-

1960). Du forstår, man
spilte høst/vår den
gangen.

Men Harald Bås-
land holdt på en
stund…

- Haralds siste
kamp var bronse-
kampen mot

Rosenborg (siste
kampen i 1973) da vi

vant. Og han var kaptein fra
rundt 1967-68. De skifta

kapteiner etter at Ivar Bøe var ute
etter 62-sesongen. Det veksla litt mellom
midtbanespillerne Atle Hernes og Kjell Kris-
tiansen. Men jeg lurer på om ikke Harald var
kaptein under 60 års jubileumskampen i 1965
mot Brann. Og han var også kaptein ved opp-
rykket i 1968 og selvsagt i 1972. Det har
liksom vært kapteinlinja fra Ivar Bøe – Harald
Båsland – Trond Pedersen og da er vi vel
rundt 1984, avslutter Asbjørn Arntsen sine be-
traktninger om det som skjedde for femti år
siden.

Grundetjern hadde en hvit Volvo PV med
nummeret K 4053.

Vi forstår. Men bildet…
- Bildet er tatt på den gamle ‘lille’ sta-

dionmatta mot Wilds Minne skole,
selve oppvarmingsbanen i
gamle dager. I mellom
denne og ‘stormatta’ lå en
fryktelig koksgrusbane
som var blodig å spille
kamper på. Etterhvert
ble det en mer brun-
aktig ‘sandbane’, der
det nå ligger en
kunstgressbane. Det
var også en tid da med
litt ‘speisa’ strømpe-
legger. Se f eks Attila
Bendes strømper i forhold
til de andres. Litt sjabby var
man vel i draktveien før opprykket
til Hovedserien. Det må ha vært våren 1959.
Svennevig kom vel da, og han er jo med her.

Og 15 juni 2009 på Sør Arena var de fleste
der: Egil Gundersen, Johan Svennevig, Karl
Johan Bisseth, Einar Ellingsen, Bjørgulf
Svenningsen, Thorbjørn Høgeli, Dagfinn Ves-
taby, Bjørn Lauvsland, Kåre Drøsdal, Asbjørn
Strømsvåg og Øyvind Nordkvist.

Ja alle disse var der. Og Harald Båsland.
Han debuterte sesongen etter mot Lillestrøm
på Åråsen, så han hører kanskje ikke hjemme
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Etter sitt første år som material-
forvalter og oppmann i
Tippeligaen, setter fortsatt Øyvind
Evjen pris på jobben

O g det er ingen ni-til-fire-jobb Evjen
har. Det går døgnet rundt – uka
rundt, og som han selv sier: - Dette

er ingen jobb – det er en tilværelse.
Og rollen har nok endret seg noe siden

Kai Eriksen regjerte som oppmann?
- Jo, noe har nok endret seg, men i

prinsippet er mye likt. De største end-
ringene ligger vel på det digitale området.
Hva gjør så en materialforvalter i dag?

REISER. Evjen er reiseplanlegger. Borte-
kamper og treningskamper skal
planlegges slik at reisetid, reisemåte og
kostnader blir mest mulig optimal for alle.
- I år har vi valgt å chartre et eget fly til

syv av bortekampene. Vi har brukt Danish
Air Transport med base på Kastrup. Dette
høres kanskje råflott ut, men vi sparer
faktisk penger på ekstra overnattinger og
bespisninger vi ellers måtte tatt dersom vi
hadde valgt rutefly. Spillerne får kortere
utetid, og den gevinsten er både fysisk og
psykologisk.

KOMMUNIKASJON. Evjen står også for
internkommunikasjonen mellom trener-
apparatet, administrasjonen og spillerne.
Er det endringer i planene eller annen

Mandag 15. juni 2009 var det
femti år siden Starts første opp-
rykk til toppserien. Det ble
skikkelig markert på Sør Arena.

11av spillerne fra opprykksåret i
1959 og en rekke andre
startere var samlet til mim-

ring og markering i forkant av oppgjøret
mellom Start og Molde.

Administrerende direktør i Start, Jan
Oddvar Skisland, hilste heltene og for-
talte blant annet litt om hvordan klubben
blir drevet i 2009.

Det er tydelig at historiene fra 50-tallet
lever videre for praten gikk løst i Starts
klubblokale. Historisk påfyll ble også
servert av Asbjørn Arntsen. Han var ni
år og ballgutt under opprykkskampen i
1959. Han glemmer aldri sin barndoms
helter.

- Lagoppstillingen til første kampen
mot Viking husker jeg på på samme måte
som en konfirmant som blir spurt på
kirkegulvet under overhøringen: Attila
Bende, Dagfinn Vestaby, Rolf Andresen,
Kjell Petersen, Ivar Bøe, Rolf Tofte, Rolf
Lie (Liemann), Leif Grundetjern, Johann
Svennevig, Karl Joh. Bassen Bisseth og
ytre venstre Einar Ellingsen.

- Det tok helt av. Spillerne trodde at de
kunne ta ferie og slappe av, så det ble
rykket inn en annonse i avisa der det
stod «Vi minner spillerne om at tren-
ingen fortsetter tirsdag og torsdag»,
humrer Asbjørn Arntsen.

- Det eksotiske den gang var
keeper Attila Bende. Han kom som flykt-
ning fra Ungarn i 1956. Til og med en ni-
åring skjønte at det han bedrev var kunst,
sier Asbjørn Arntsen om Attila Bende
som gikk bort i fjor.

I forkant av kampen Start-Molde fikk
heltene applaus av tilskuerne på Sør
Arena..

Bildet er av laget fra 1959, men ikke
fra den siste kampen kommenterer As-
bjørn Arntsen.

Jeg tror det må være en av seriekam-
pene før kvalik-kampene fordi at Rolf
Tofte mangler og han spilte både kvalik-
kampene og første seriekamp mot Vik-
ing.

Kjell Petersen spilte sin siste kamp
nettopp mot Viking i første seriekamp i
Hovedserien, men da var ikke Egil
Gundersen med for Dagfinn Vestaby
overtok hans plass som back.

praktisk info, er det hans ansvar å sørge
for at alle får rett beskjed til rett tid.

TRENINGER OG KAMP. - Jeg følger
spillernes årshjul og turnus, men jeg kan
nok ikke bare komme på trening og gå når
treningen eller kampen er over, smiler han.
Rett utstyr og tøy på rett plass skal være

klart i god tid før trening, og det skal
ryddes og ordnes etter trening og kamp.
Det tar tid!

IT-ANSVAR. I tillegg til selve materialfor-
valterjobben har også Evjen rollen som IT-
ansvarlig i administrasjonen. Han driver
brukerstøtte, oppretter brukere og driver
generell suppport på IT-systemene til ad-
ministrasjonen.
- Jeg jobbet jo med dette tidligere også,

i det som nå heter Aker Solutions. De har
jo kontorer i Sør Arena, og jeg treffer
mange av de gamle kollegene i lunsjen.
Det er kjekt, sier Evjen.

TRIVES. Selv om jobben hektisk og lang,
trives han så godt at han slett ikke savner
en mer bedagelig jobb.
- Dagene var nok kortere og fritiden mer

forutsigbar, men da var det kontorstol,
skjerm og telefoner. Her har jeg en variert
og fysisk jobb, og med en gedigen, gratis
mulighet for trening på jobb. Jeg er nede i
god gammel matchvekt, avslutter han for-
nøyd.
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Chartersjef
i matchvekt

Anno
1959

Fra venstre nede: Kjell Petersen, Egil Gundersen, Attila Bende, Rolf Andresen og Dagfinn Vestaby. Bak fra venstre: Rolf Lie (Liemannn), Leif Grundetjern, Ivar
Bøe, Johan Svennevig, Karl Joh. Bassen Bisseth og Einar Ellingsen.
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Materialforvalter Evjen på trening foran Alalesundskampen.
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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!



Det var et enstemmig formann-
skap som 25. mars 2009 vedtok å
tilby stillingen som kulturdirektør
til Stein Tore Sorthe.

J eg gleder meg til å være lagkaptein for
ledergruppa i kultursektoren. Jeg er i
den heldige situasjonen at jeg vet at jeg

har nære medarbeidere som er flinkere enn
meg selv på sine områder. Det er et veldig
godt utgangspunkt for å lykkes, sa Stein Tore
den gang.

Før han fikk stillingen hadde han arbeidet
ved kulturkontoret i ni år. Han overtok som
direktør 18. mai 2009.

Men Stein Tore har også trådd sine sko
skeive i Starthallen. Blant annet som redaktør
av Starteren.. Så vi fikk noen ord med en
opptatt kulturdirektør

Først det obligatoriske spørsmålet: Er du
medlem i IK Start ennå?

- Ja, jeg har vært medlem av Start siden jeg
var 7 år. Mulig at det var noen år i studietida
hvor jeg ikke var like ivrig på betaling av
kontingenten, men Start har alltid vært og vil
alltid være min klubb.

Har du sesongkort til Sør Arena?
- Ja, min bror og jeg har sesongkort på I-

feltet. Liker godt den ordningen med fritt
setevalg, for da kjøper vi enkeltbilletter i til-
legg hvis det er noen unger eller bestefor-
eldre som har lyst til å være med. Får ikke
med meg absolutt alle kampene; i år er det

ledere i frivillige organisasjoner har regnet
disse årsverkene om i penger, og påstår at
man sparer det offentlige for så så mange
millioner kroner, da er man i ferd med å
male seg inn i et hjørne. Når folks holdning
til frivillig innsats endrer seg, bør strategien
være langt mer offensiv enn å rope på mer
økonomisk støtte fra det offentlige.
Samfunnet rundt oss er i endring, og det
betyr at det blir behov for å tenke nytt omk-
ring hvordan man kan få ut potensialet som
ligger i frivillig innsats fra medlemmer og
andre med tilknytning til klubben.

Har en kulturdirektør vyer for hva byens
og sørlandets fotballag bør ha som kortsiktig
og langsiktig målsetting?

Klubbens målsettinger i alle ledd bør heile
tida være å bli bedre enn sist. Bedre re-
sultater enn forrige sesong, bedre pres-
tasjoner enn forrige kamp. Bedre på
organisasjon, bedre på økonomi, bedre på
miljø, bedre på utvikling.

De siste årenes økonomiske opp- og ned-
turer har vært et uvirkelig mareritt for alle
oss som er glade i klubben. Jeg ønsker meg
en solid, trygg klubb som har etablerer seg i
toppdivisjonen på sunne økonomiske og
sportslige prinsipper. Kanskje man i
Hamsun-året 2009 kan gjøre den gamle
dikterens latinske motto til sitt: Festina lente
– Skynd deg langsomt.

(… også har jeg drømt om cupfinale siden
opprykket i 1972.)

vel et par-tre hjemmekamper jeg har gått
glipp av.

IK Start er mye dugnad, det vet de fleste
som har drevet med dugnad i Start. Hva
kan du nevne som aktiviteter du har vært
med på i Start?

- Jeg har aldri hatt rollen som forelder til
en spiller i klubben, så mine aktiviteter og
verv har for det meste vært administrative.
Blant annet (i en tilnærmet kronologisk
rekkefølge):
• Hjelpetrener på småguttelag
• Minibussjåfør til Norway Cup
• Leder av junioravdelingen
• Medlem av hovedstyret
• Assisterende redaktør for Starteren
• Medlem av valgkomité og lovkomité

Hvor viktig er dugnadsarbeidet innen
Start, ja innen kulturlivet generelt?

- «Dugnad» er et ord som bare finnes på
norsk. Ulønnet, frivillig engasjement er en
viktig del av den norske samfunnsstrukturen,
og har stor betydning for kulturlivet,
kirkelivet, idrettslivet og mange andre om-
råder. Andelen som deltar i frivillig arbeid i
Norge er rekordhøy i verdensmålestokk. I
følge en internasjonal undersøkelse fra 1995
så deltar 58% av den norske befolkningen i
frivillig arbeid. Forskere har anslått at frivillig
arbeid i årsverk tilsvarer omtrent 5-6% av
innbyggertallet i en kommune. For Kris-
tiansand vil det i tilfelle utgjøre mellom 4000
og 4800 årsverk.

Men når enkelte idrettsledere og andre
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Årets sesong har sett under ett
vært et veldig bra år og Start har
virkelig gjort spådommene til
fotballekspertene rundt i landet
her til skam. Start var lenge med
å kjempet i toppen og leverte
festfotball med Bolaños
og Fevang i forsetet.

S pillere som
Bolaños,
Fevang og

Clarence Goodson
har virkelig vært
med på å sette en
god farge på årets
Eliteserie. Så har vi
fått opp noen nye
talenter også, som
virkelig har levert og hatt
en fantastisk utvikling i år.
Da tenker jeg spesielt på Mads
Stokkelien og Rolf Daniel Vikstøl. Mads
Stokkelien har vært helt skinnsyk i år og er
den mest effektive spissen i landet her.
Knut Tørum har i år satt sammen et

vinnerlag som kan slå hvem som helst i
dette landet her.
Min beste opplevelse som

Startsupporter i år tror jeg må være
seieren over Vålerenga i Oslo. Det er alltid
ekstra godt å slå Vålerenga, og spesielt på
Ullevaal. Litt av en fotballkamp også, med
ekstrem spenning helt til slutt. Men Start
tok det lengste strået og Start og
Menigheden kunne slippe jubelen løs.
Årets borteturer har som de siste årene

virkelig vært suksess, i alle fall med tanke
på stemning, underholdning og samhold.
Resultatmessig har vi hatt tre høydare i år
og det startet godt i Drammen. Ellers så er
Fredrikstad turen virkelig verdt å nevne,
kampen glemmer vi, men for en hjemtur vi
hadde.
Noe av det samme i Sandefjord, hvor vi

også leverer bra på tribunen, og mye pyro
satt en ekstra dimensjon på høstkvelden
på Komplett.no Arena. Igjen ikke et godt
resultat, og når bussen også manglet en
bolt, så kvelden usedvanlig svart ut.
Sett under ett så har det vært et bra år å

være Startsupporter. Vi sitter igjen med
sykt mange gode opplevelser og Start har

vært med å tuktet de beste og satt en god
farge på årets eliteserie.
Men dessverre har ikke supporter-

klubben levert som vi hadde mål som i år.
Vi trenger et supportersted hvor vi kan

møtes. Et sted vi kan bygge opp
samholdet og tilhørligheten. Det er

noe vi helt klart må bli bedre
på, for det er utrolig vans-
kelig, for å ikke snakke
om umulig å bygge en
god supporterklubb
uten et fast og godt
møtepunkt.
Derfor skal vi

jobbe klart
kraftigere på dette
området, og gå
enda mer inn for et
samarbeid med en

lokal pub, og sette
sammen langt flere ar-

rangementer.
Jeg vil takke for et godt sportslig

år, og innrømmer at vi virkelig har en stor
jobb foran oss med tanke på å skape en
god supporterklubb her nede i Sør.
Supporterkulturen og engasjementet her
nede må vokse, og vi trenger akkurat DEG.
Håper å se alle medlemmene våre på
Menigheden sine felt på Sør Arena neste
år.

Lenge Leve IK Start
Alexander Jahnsen, leder
Menigheden IK Start Supporterklubb
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Kulturdirektør
Stein Tore Sorthe

En liten hilsen

fraMenigheden

Visste du at…
ERIK MYKLAND la opp som topp-
spiller og forlot IK Start 1. juli . Rett
etterpå ble han tatt i mot med åpne
armer som ekspertkommentator i TV2,
en rolle vi synes han utførte glimrende
ut over sensommeren og høsten.
Lykke til videre Erik!

Start har fremdeles en del LEDIGE
LOSJER på Sør Arena. Disse kan
leies på dagsavtaler, du trenger ikke
leie for hele sesongen.

ROKKERINGER. Audun Myhres nye
jobb som generalsekretær i Sjø-
mannskirken medførte at han måtte
fratre sitt verv som leder av IK Start
midt i perioden.
Dette førte til at Tom Edvardsen fra

15.09. overtok som konstituert leder
frem til årsmøte i mars 2010.
Videre overtok Terje Olsen vervet

som leder av seniorklubben fra
Edvardsen.
Tom Edvardsen ble også auto-

matisk nytt medlem av styret i Start
Toppfotball sammen med Pål
Lydersen.
Ole Petter Mortensen fortsetter som

varamedlem, sammen med Audun
Myhre.

SVEINUNG HOVSTAD er tilsatt som
ny administrende direktør i Start Topp-
fotball. Hovstad (46 år) er siviløkonom
og arbeider i dag som konsernsjef i
Kverneland Bil AS. Kommer fra Grim-
stad og har hatt ulike verv i Jerv FK.
En periode var han også leder av Id-
rettens kontaktutvalg i Kristiansand.

CLAUS EFTEVAAG er «tilbake» på
Sør Arena. Etter 2 i Quickloader,og
noen mnd i IK Start har han nå begynt
hos bemanningsbyraaet.no hvor han
skal jobbe med lederrekruttering. I
lokaler på Sør Arena med utsikt til
sjøen.

Alle START HÅNDBALL sine hjemme-
kamper spilles denne sesongen i
Starthallen. Damelaget spiller som
kjent i 2. divisjon i sesongen 2009
/2010.

Ved ÅRSMØTEVEDTAK tittelen «for-
mann» endret til det mer kjønns-
nøytrale «leder». Dette gjelder nå for
alle avdelinger i IK Start.



ringene stått i kø både på og utenfor banen.
Jeg er svært fornøyd med hvordan det
sportslige apparatet rundt Start 1, 2 og 3 har
løst oppgavene sine. Med god hjelp fra både
administrasjonen og resten av klubben må
2009 sesongen kunne beskrives som god. En
stor takk også til alle frivillige dugnadsmed-
arbeidere som medvirker til at ar-
rangementene i Tippeligaen ligger på
medaljeplass.

Og så ser vi fremover. Hva kan vi forvente
av 2010?

– Vi i styret i Start Toppfotball jobber med
en rekke tiltak for å øke antall publikum på
Sør Arena. Rimeligere billetter, mer oversikt-
lig billettsystem og spillerbesøk på skoler er
blant tiltak som gjør at publikum vil oppfatte
Start som mer folkelige. På denne måten tror
jeg også det er lettere å skape entusiasme hos
klubbens mange tilhengere.

Og klubben…
– Vi er avhengig av å finne møtesteder for

å fremme klubbmiljøet på Sør Arena. I for-
bindelse med våre to siste hjemmekamper
ble derfor mange av våre medlemmer inn i
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Ettersom Audun Myhre valgte å
satse på nye jaktmarker i Sjø-
mannskirken, ble Tom Edvardsen
konstituert som ny leder i IK Start
fra 15. september frem til årsmøte
i mars 2010.

O g hvem er så du Tom?
– Jeg er 46 år og far til Kristine og
Fredrik som begge spiller hhv

håndball og fotball i IK Start.

innenfor det mer administrative?
– De siste par årene har jeg tatt på meg

mer administrative oppgaver i Start, blant
annet ledervervet i seniorklubben.

Ved siden av dette har jeg sammen med
mine utmerkede kolleger Kåre P. Mathisen
og Erling Kristensen fungert som klubbens
pressesjef ifm hjemmekampene våre på Sør
Arena.

Vi har også hørt stemmen din på Sør
Arena fra tid til annen…

– Ja, jeg er også vikar for Per S Bostrøm de
få gangene han har måtte melde forfall som
speaker.

I år er jeg i tillegg også engasjert som
trener for klubbens mange talentfulle 14 år-
inger.

Mye av min fritid brukes på IK Start. Men
miljøet, opplevelsene og ikke minst de
mange positive menneskene medvirker til at
jeg virkelig stortrives i klubben.

Og hva har imponert deg mest i året som
har gått, Tom?

– Tippeligalaget!
Til tross for noen få nedturer er det mitt

inntrykk at laget har prestert langt over de
forventninger vi hadde før sesongstart. Det
absolutte høydepunktet var selvfølgelig
borteseieren mot Rosenborg på Lerkendal.

Men også i denne sesongen har utford-

Selv har jeg vært med i Start siden jeg var
7-8 år gammel. Som 11 åring var jeg med på
å bære plank på taket av Starthallen den gang
denne ble bygd. Min spillerkarriere er ikke
særlig lang. Gav meg som juniorspiller.

Det er nok som trener på forskjellige
nivåer jeg har bidratt mest i klubben. Jeg har
trent alt i fra miniputt og opp til Start 2 i
løpet av mange år. Samtidig har jeg også vært
A-lagstrener i klubber som Vindbjart, Ik Våg
og Søgne.

Det var den sportslige bakgrunnen. Og
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Tom Edvardsen på post på indre bane på Sør Arena sammen
med arrangementsansvarlig Bjørn Berthelsen.

Sør Arena; sannsynligvis landets flotteste fotballstadion…

«Vi i styret i Start Toppfotball jobber med
en rekke tiltak for å øke antall publikum
på Sør Arena.»

Konstituert leder
Tom Edvardsen

TOM EDVARDSEN PRESISER: - For
ordens skyld medførte ikke skifte at jeg
også blir ny Domprost i Kristiansand.
Det siste skal vel egentlig byen være mest
fornøyd med.

restauranten på Sør Arena etter kamp.
Sammen med spillere, støtteapparat og

ikke minst klubbens sponsorer ønsker vi å få
frem det gode miljøet som finnes i IK Start.

Miljøkomiteen, ledet av Carl Viggo Ax-
elsen, jobber også hardt med mange positive
tiltak. Noe ikke minst høstfesten i re-
stauranten på Sør Arena med hundre
medlemmer på plass, var et levende bevis på.

Sør Arena er sannsynligvis landets
flotteste fotballstadion. …

– Ja og for vårt A-lag betyr dette meget
gode trenings og kampfasiliteter. Til tross for
dette har resten av klubben relativt trange kår
når det gjelder treningsmuligheter.
Kapasiteten på kunstgressbanene på Kris-
tiansand Sand stadion er snart sprengt. Be-
hovet for enda en treningsbane i området
begynner derfor å bli stort.

Mitt ønske er at klubben med samarbeids-
partnere kan legge til rette for en ny kunst-
gressbane, gjerne med undervarme, på Lund.
Gjennom dette sikrer vi fortsatt god re-
kruttering og et godt miljø i IK Start.

Start har valgt å sette ned prisene
på årskort og enkeltbilletter for
sesongen 2010.

I snitt settes prisene ned med om lag 20
%. Tanken bak dette er å få flere til å
fylle plassene på Sør Arena.
Sesongkortsalget er i gang allerede 1.

november. Har du ikke reagert enda, så er
sjansen her til gode julepresanger. Slik blir
nemlig prisene i 2010:

Kraftig reduksjon i prisene neste år

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



Hva skjer med
Starts fysiske
støtteapparat?
Kostnadskuttene gir ringvirk-
ninger også på den sportslige
siden. Hvordan ser situasjonen
ut for det fysiske støtteap-
paratet etter de varslede
kuttene?

S tarts populære og dyktige
fysioterapeut, Gunvor Halmøy,
slutter etter sesongen, og man

søker etter arvtaker i skrivende stund.
- Søknadsfristen for ny fysioterapeut

er 1. november, og så skal vi sortere
og finne den beste. Det er toppfotball-
styret som ansetter, men vi vil selvsagt
også gå runder med det eksisterende
teamet før vi bestemmer oss. Vi
kommer til å savne Gunvor. Hun har
gjort en fantastisk jobb for oss, sier
direktør Rune Jakobsen.
Og det eksisterende teamet er

Halmøy og osteopat Kurt Støen. Støen
er med videre som i år, men fysisk
trener Jørg Inge Stray Pedersen slutter.
- Jeg ble tilbudt en 50% stilling, men

det var for lite for meg. Om det kan bli
snakk om en supportrolle i en eller
annen form vet jeg ikke, sier han.
Dermed blir det mindre igjen til å

følge opp den enkelte spiller, men det
må sportsteamet leve med.
Legene Kirsten Sola og Kenneth

Undhjem fortsetter som før.
- Hvordan det hele ender opp til

slutt, vet vi ikke før vi har det endelige
budsjettet klart, sier Rune Jakobsen.
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Litt status for Child Restorration
Outreach (CRO) prosjektet i
Uganda, Fotballbane for livet:
Samarbeidet mellom Start Life
Support og Strømmestiftelsen har
som målsetting å bidra til at CRO
F.C kan få sin egen bane med
eget «klubbhus» med tilhørende
bibliotek og aktivitetsrom.

P r. september 2009 er nå den ene
banen helt ferdig med drenerings-
grøfter. På grusen er det lagt på en

membran av sand og så et jordlag på
toppen. Og der plantes gressplenen slik
det er vanlig i Mbale området. Når regnet
kommer vil det spire og planten får en
kraftig rot.
Bane nr. 2 skal utføres på samme måte

og en ønsker å være ferdig i mars/april
2010. Også denne banen er ferdig drenert,
og en har startet fylling av masse.
Rundt banene er det et foreløpig gjerde,

det settes så opp et mer permanent
gjerde. Dette er i stor grad for å holde dyr
borte fra banen!
Toalettanlegget er ferdig. Det er viktig at

dette er skikkelig og at det vil kunne

brukes på lang sikt. Klubbhuset sin grunn-
mur er på plass, og dette planlegges å
være ferdig i uke 8 i 2010.

BESØK PÅ ANLEGGET. Det har vært flere
besøk på anlegget med både brukt og nytt
fotballutstyr. Denne oppfølgingen er svært
positivt for et slikt prosjekt hvor de ofte må
kjempe fra dag til dag for å få ressurser til
arbeidet. Ved slike besøk forstår de at det
er en del av en større helhet. Når nå
idrettsanlegget tar form blir det en fantas-
tisk mulighet til å bruke fotball som et
viktig redskap for å hjelpe barn og ung-
dom. De vil også ha mulighet til å ha
fotball-leirer og andre arrangement i større
skala enn de har i dag.
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Fotballbanene i Uganda
begynner å ta form

Driftssjef på Sør Arena
Per Egil Andreassen var
en tur og besøkte
bygginga i høst.
– Det var fantastisk å
komme ned og få se
hva som skjer, sier Per
Egil. Det går kanskje
ikkje så fort med de der
nede som vi er vant til,
men de får det til.

Denne avdelingen har tatt de
største kuttene i bemanning og
omfatter i dag Christer Paulsen.

P aulsen jobber fast ut mot bedrifts-
markedet, men blir samtidig assistert
av Rune Jakobsen som dekker opp

det vi kaller privatmarkedet. Årskort med
mer. Halla Svansdottir er fortsatt billett-
ansvarlig.

Dette høres både ensomt og slitsomt
ut?
- Jeg er nok ikke så alene som det

kanskje ser ut til på papiret. For det første
har jeg enormt god backing fra det nye
styret. Magne Kristiansen og Kristin Molnes
bidrar og assisterer meg i sponsorarbeidet
og gjør en enestående innsats utover det å
sitte i styret. Dessuten er det en klar fordel
å jobbe så tett opptil styret. Da slipper vi
strategiendringer og kursendringer under-
vegs. Det svarer seg. Både overfor vårt eget
arbeid og dernest overfor kundene. Men la
det være sagt at det er mye arbeid, forteller
Paulsen.

Hvordan ser markedet ut?
- Vi er nå midt i fasen der vi reforhandler

eksisterende kontrakter, noe vi begynte på
allerede i sommer. Jeg må si at det ser over-
veiende positivt ut. Konseptene fra i fjor
videreføres. Samtidig skal nysalg til, og der
må vi være tålmodige og langsiktige. Både
overfor lokale og landsdekkende mulige nye
sponsorer. Men vi skal og må ha kvalitet i
den kundeoppoppfølgingen vi har. Skulle

Markedsavdelingen
kraftig nedbemannet

Gunvor Halmøy slutter etter sesongen.

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

det vise seg at vi ikke makter det innen de
nåværende rammene, kan det hende at vi
må be styret om en ekstra stilling. Vi akter
ikke å spare oss til fant, sier Paulsen som er
ved godt mot.

Gustav Pedersen AS

• Kontor & datarekvisita

• Storhusholdning

• Emballasje

• Helse

Fakta:
Child Restorration Outreach (CRO)
ligger i Mbale Uganda. Organisasjonen
ble grunnlagt i 1992 og retter seg mot
barn som er hjemløse, har rus-
problemer eller trenger annen hjelp.
Arbeidet er et dagsenter med en rekke
aktiviteter og tilbud, men barna må ut
på gata når natten kommer

Start Life Support har kjøpt 80 mål,
hvor vi nå holder på å bygge et tren-
ingsanlegg for gatebarn tilknyttet CRO.

- Vi vet at fotball kan bidra til å be-
kjempe fattigdom, og dette er vår måte
å bidra! Maskinentrepenørfirmaet Kas-
par Strømme har gått inn i Start Life
Support med 1.2 millioner fordelt over
tre år: Fra bygging av Sør Arena til
bygging av fotballanlegg i Uganda.



Miljøkomiteen i IK Start inviterte
til høstfest fredag 9.
oktober på Sør Arena.

A rrangement var en opp-
følger av den tra-
disjonelle torskeaftenen,

men nå i mer «klubbvennlige»
lokaler: i restauranten i første
etasje på Sør Arena med
direkte utsyn til gressmatta.
Rundt 100 startere tok turen
over til Sør Arena og angrer
ikke et sekund på det, skal
vi tolke signalene som kom
under festligheten.
På menyen sto «ekte

fransk Provence-buffet»,
anrettet av chef på Sør Arena Stian Tung-
land, godt drikke og godt selskap. Og
dans til god musikk, anrettet
av Bjorvands.

Miljøkomiteen ved tre av
dem: Martin Stallemo, Th

omas Stav Johanssen og
Carl Viggo Axelsen.
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og lille Bodø/Glimt bikker en hel million
kroner i løpet av året.
Heller ikke våre all-idrettslag i kretsen

ser ut til å ha den helt store uttellingen på
dette.
Hver grasrotdeltager genererer i snitt

mellom 400-500 kroner til klubben sin.
Mange har trodd at en del av gevinsten

man avgir til klubben, men det er riv rus-
kende feil. Den summen du tipper for er
den samme enten du angir en grasrotandel
eller ikke! Det er den lille andelen av det du
tipper for som går til «ditt lag».
For Starts del går midlene til klubben IK

Start, og ikke til Start Toppfotball AS. Start
fordeler her midlene som kommer inn etter
en nøkkel til junioravdelingen, håndballen
og andre avdelinger. Kort sagt til grasrota i
klubben!

Så hva venter du på?
Registrer Idrettsklubben Start på
tippekortet ditt neste gang du slenger inn
en lotto! La oss generere penger som går
til utviklingen av våre yngste spillere og
fremtidige helter!

Lag og foreninger over hele
landet har høstet verdifulle eks-
trakroner på Norsk Tippings
Grasrotandel. Men hvordan står
det til med Start?

H ele 52 millioner har blitt fordelt – og
Starts andel av disse midlene ligger
opp mot kr. 200.000,-

Ved årets slutt ser det ut fra prognosene
til å bikke opp mot kr. 250.000,-. Start har
hatt et økende antall spillere som har sig-
nert opp. Fra en sped start i perioden
januar-mai på 364 spillere, er vi pr. dd.
oppe i 485.
Like fullt er dette tallet lavt, sett i forhold

til Starts nedslagsfelt. Her er det kjær-
komne penger å hente for klubben, og vi
burde hatt en målsetting om å tredoble
dette tallet.

Slik ser Grasrot-tabellen for Tippeligaen ut
pr. 1. oktober:

LAG ANT. SPILLERE
VIF 2241
Bodø/Glimt 2125
LSK 862
Brann 769
Godset 722
Odd 748
TIL 730
Sandefjord 588
Stabæk 568
RBK 492
Start 485
Molde 385
FFK 327
Viking 278

Sammenligner man Start med de andre
Tippeligaklubbene, ligger vi utsatt til på ta-
bellen, for å si det på sørlandsk. Mens VIF
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Småplukk:
Starts spillerstall ved sesongs-
lutt er grunnlaget for satsingen
frem mot sesongen 2010. De
fleste spillerne som åpnet
sesongen 2009 er med videre.

AVNI PEPA ble utleid til Fram Larvik før
sesongstart.

ERIK MYKLAND la opp 1. juni 2009
etter å ha hjulpet Start med en pang-
start i Tippeligaen 2009. Vi takker for bi-
draget!

Ny spiller på midtbanen, OLUFEMI
OLADAPO (f 1988), kom i august 2009.
«Ola» har tidligere spilt for Shooting
Stars (Nigeria) , RSC Anderlecht, Bo-
avista F.C.. Han har også kamper for
nigerianske landslag, deltok i U20
World Cup i 07, og vant sølv med
Nigeria i olympiaden Beijing i 2008.

Tre spillere ble leid ut på slutten av
sesongen: RUNE NILSSEN ble leid ut
til FC København og ikledde seg der
drakt nr 41. ARAM KHALILI og LEIF
OTTO PAULSEN gikk til Bryne FK på
utlån.

YGOR MACIEL SANTIAGO er leid ut til
São Paulo-klubben Portuguesa frem til
1. januar 2010.

Like før sesongslutt kom meldingen om
at også OLE MARTIN ÅRST legger
opp. Etter 18 år med seniorfotball
stoppet skadeproblemene den trauste
angrepsspilleren. Vi takker for bidraget i
IK Start!

Og så må vi ikke glemme at vi har i
mange SPENNENDE UNGE SPILLERE
som banker på via Start 2.

Hvordan har det gått med
Grasrotandelen?

Høstfest 2009

Stian Tungland, chef på Sør Arena,presenterer Provence-buffeten.

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



I år gikk Start en ny vei innenfor
informasjon til publikum: Den
gamle papirbaserte Stadion-
posten forsvant og en ny dukket
opp i digital form.

S tadionposten på nett innholder det
samme som før, trenerne snakker om
laget, det er spillerportretter og inter-

vjuer der Rune Andersen spiller en aktuell
kjendis som snakker om kampen på video.
Og du kan se videobilder fra sist gang lagene
møttes.

Hvem og hvor mange er det som mottar
denne nye versjonen av Stadionposten?

Vi spør mediesjef i Start, Roy Emanuelsen:
- Den digitale Stadionposten sendes til

dem som har bedt om å få den pluss de som
ligger i databasen vår av sesongkortholdere.
Jeg tør ikke si hvor mange dette er – en del
epost-adresser er nok også lite i bruk eller
slettet kan Emanulesen opplyse om.

Og videre: Men oppslutningen om Stadion-
posten har variert fra i overkant av 1000 til
3500 besøkende. Noen av sakene er lenket
opp til artikler på ikstart.no og telles sammen
med «ordinært» besøk på nettsiden vår.

Ja, men og så?
- For oss er det selvsagt et poeng at www.ik-

start.no får økt trafikk – siden dette genererer
inntekter til Start.

Emanuelsen sikter til den delen av medei-
avtalen som sikrer klubbene penger for hvert
klikk besøkende gjør på artikler på klubbenes
nettsider.

Blir Stadionposten på nett godt mottatt?
- Ja, jeg har fått positive tilbakemeldinger,

svarer Emanuelsen. Når folk får denne i inn-
boksen sin er det også en påminnelse om at
det er kamp – og målet er selvsagt også å in-
spirere folk til å komme seg på Sør Arena.

Men de som ikke får Stadionposten på
mail, hvordan får de tak i informasjon om
kampen?

Start på
Facebook
Starts offisielle facebookside
opplever en markant vekst.

S tarts mediesjef Roy Emanuelsen
har den siste tiden tatt i bruk
Facebook på en mer aktiv måte

enn tidligere. Resultatene har ikke latt
vente på seg. På kort tid var
tilhengersiden oppe i over 10 000
medlemmer.
- Dette er en ny og spennende måte

å kommunisere på. Vi når mange
mennesker og omgangstonen er noe
mer uformell enn i våre andre me-
diekanaler, sier Emanuelsen.
- Vi gjorde et lite stunt her om dagen

foran Aalesundkampen for å sjekke
hvordan folk fulgte med. Reidar Fred-
riksen på Fiskebasaren stilte med
reker, mens vi ga bort to gratisbilletter.
På Facebook oppfordret vi våre til-
hengere om å besøke fiskebrygga og
si «Ål er sundt – Start er best». Førs-
temann fikk reker og billetter. Da folk
skjønte at vi mente alvor så tok det
ikke lang tid før Fredriksen var kvitt
lokkematen, smiler Emanuelsen.
-For Start er det viktig å kom-

munisere med mennesker på ulike are-
naer. Facebook er en slik arena.
Så herved: facebook.com/ikstart

- På Sør Arena har vi gjenbrukt noe av
materialet i en fire siders papirutgave av Sta-
dionposten. Foreløpig er jeg noe usikker på
om vi skal droppe denne til neste år, sier
Emanuelsen.

Husk at vi ved å benytte storskjerm/flat-
skjermer kan ivareta mye av informasjons-
behovet – om for eksempel tabeller,
toppscorere, gule/røde kort, info om mot-
stander, intervjuer med mer.

Men Roy Emanuelsen avslutter litt sikrere i
sin sak:

- Jeg ser nok ansett for meg at vi kjører
videre med Stadionposten i elektronisk form.

Så dere som ønsker informasjon om Start-
kampen tidlig: Abonner på Stadionposten på
nett.
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Rune Jakobsen fyller rollen som
administrerende direktør i påvente
av at den nye direktøren Sveinung
Hovstad tiltrer 1. mars 2010.

F ra å være sportslig administrativ
leder, har Jakobsen rykket opp til
administrerende direktør. Hofstad, på

sin side, er innom med faste mellomrom
og har allerede startet arbeidet med å
gjøre seg kjent med Starts indre liv.
Innimellom en bølge av telefonsamtaler

fikk vi huket Jakobsen for et par ord om
sin situasjon.

Hvordan har det vært å bli kastet ut i
denne rollen?
Jakobsen ser faktisk rolig og fattet ut.
- Slik situasjonen er nå, har det viktigste

vært å finne det som er viktigst å ivareta.
Og så må man jobbe ut fra det. Man må

dermed bare akseptere at det er ting man
ikke rekker over. Jeg har en fantastisk god
backing fra styret, som også bidrar utover
det en vanlig styrejobb innebærer. Sam-
arbeidet opp mot det sportslige apparatet
går greit, da jeg og Svein Mathisen har
overlappet hverandrehele vegen. Og sam-

arbeidet med Ernst Ravnaas fungerer også
fint, sier Jakobsen.
På toppen av det å være adm dir, jobber

han også i markedsavdelingen på
privatmarkedet.
Ingen utpreget latmannsjobb med andre

ord.
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Nytt styre i Start Toppfotball AS

Fra venstre: Ernst Ravnaas (formann), Tom Edvardsen (IK Start), Seunn Smith-Tønnessen, Ole Petter
Mortensen (IK Start), Kristin Molnes og Magne Kristiansen.

Styret i Start Toppfotball AS
består av 6 personer. IK Start har
to representanter.

P å styremøtet 24. september stilte
Ole Petter Mortensen som vara for
Pål Lydersen. Vara for Tom

Edvardsen er Audun Myhre.

Ellers er det 4 medlemmer i styret:

KRISTIN MOLNES er rådgiver i
Recommended Reklamebyrå. Hun har
verv som styremedlem i Markedsførings-
foreningen i Kristiansand og sitter i styret
for Livsglede for eldre. Har tidligere jobbet
som sponsoransvarlig i Braathens og
sponsorsjef i Molde Fotball.

Vikarierende direktør

Adm. dir. i passiar på trening.

MAGNE KRISTIANSEN er partner og
medeier i Mosvold Shipping. Han er ut-
dannet siviløkonom fra NHH og har mer
enn 20 års erfaring fra ledende stillinger i
shipping- og offshorerelaterte firmaer

SEUNN SMITH-TØNNESSEN er assister-
ende universitetsdirektør ved Universitetet
i Agder med et overordnet ansvar for
stabstjenester og fellestjenester på UiA.
Hun har vært aktiv både som spiller (Donn
og Sandviken) og trener (blant annet for
Donn og Amazon). Hun har også sittet i
styret i Fotballkretsen og NFFs kontroll-
komité.

ERNST RAVNAAS er siviløkonom og
skatteadvokat/partner i Advokatfirmaet
Steenstrup Stordrange. Han er også
styreleder i Norsk Toppfotball og Fotball-
Media AS (selskapet som inngår de
sentrale medie- og sponsoravtalene for
toppfotballen). Han sitter i lisensnemnda i
UEFA, som arbeider med de generelle
rammeregler for profesjonell fotball i Eu-
ropa.

Reidar Fredriksen på Fiskebasaren med to
Startbilletter og fristende reker

Stadionposten på internett

Dette er
«digital mediepott»:
Norges Fotballforbund og Norsk
Toppfotball eier Fotball Media, som
igjen har tv-rettighetene til norsk
fotball.
10 prosent av Fotball Medias

inntekter (utenom reklameinntekter)
er øremerket til en digital pott.
Dette utgjør 20-25 millioner kroner
årlig, frem til 2012. I underkant av
20 millioner av pengene fordeles
mellom klubbene ut fra besøkstall
på klubbenes nettsider. Både eli-
teserieklubbene og 1. divisjons-
klubbene kjemper om pengene.
60 prosent av pengene fordeles

prosentvis ut fra antall unike
brukere på de forskjellige klub-
benes nettsider, mens 40% av
pengene deles prosentvis ut fra an-
tall sidevisninger

7-23
(9-23)

Stadionvn. 4 v/Sør Arena



HOVEDSPONSOR UTSTYRSLEVERANDØR

ALT  FOR  SØRLANDET

Opptil 50% billigere enn i 2009. Fra kroner 33,- per kamp (Miniheden).
Familiekort for 83,- per person per kamp. Vi vil fylle Sør Arena! 
Kjøp sesongkort på www.ikstart.no og i våre lokaler, inngang 11 på Sør Arena 
09.00-15.30 (tors. 18.00)

Mail: billetter@ikstart.no 
Telefon: 38 10 66 66 (9-16) 

Vi har
senket
prisene!

Salget har startet
De beste plassene ryker først
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To av Starts
«hoffreportere»
har takket av
Oddleiv Moe og Unni Anisdahl
har i høst takket av etter lange
og fargerike karrierer som
sportsreportere.

B egge har vært riksmedias ut-
sendte når Start har vært
fokuset. Begge har gitt verdifull,

underholdende og etterrettelig infor-
masjon om Start til Norges befolkning.
Oddleiv gjennom sine mange
spaltekilometere i VG, og Unni gjen-
nom NRK radio. Når de har talt, har
folk lyttet.

De fortjener en stor takk for
sin innsats som Starts «hof-
freoprtere».

Startbutikken lagt ned
For å spare daglige driftsutgifter, har Start inngått en avtale med
Sportsprofil og Gerhard Skauge om salg av supporterutstyr.

S portsprofil har overtatt varelageret og skal fremover stå for salget. Start får sin
andel av salgsinntektene. Salget foregår fra Sportprofils butikk vis á vis gamle
Starthallen, men på kampdag blir det stands utenfor Sør Arena.

Selv om Startbutikken er lagt ned og lokalene etter all sannsynlighet leies ut etter hvert,
skal billettlukene fortsatt være på samme seg på Sør Arena som i dag.

Torsdagslunch på Sør Arena

S tartere har lunsj hver torsdag mellom kl 1200 og 1300 i den østre restauranten på
Sør Arena, på samme stedet som Club 21 har sine samlinger i forbindelse med
kampene. Her samles startere til uhøytidlig «drøs» om klubben og alt annet. Noen

ganger mange, andre ganger få. Som da vi var innom en torsdag fant denne gjengen
rundt ett bord.
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Fra venstre Odd Skuggen, Leif Strømme, Lars Erik Johansson, Borgar Haugland og Dag Andersen.



01.07. Runde 16 Lillestrøm - Start 3-2
Etter en fin fremgang stoppet det opp mot
LSK på Åråsen. Mads Stokkleien og Bernt
Hulsker scorer, men laget klarer ikke å
holde LSK fra livet og taper kampen.

05.07. Runde 17 Start - Strømsgodset 2-2
Strømsgodset tok hurtig ledelsen etter et
20 meters «duppskudd» , men Start klaret
å komme tilbake to ganger. Første ved
Geir Ludvig Fevang og deretter Espen
Børufsen som dundrer til med venstres-
legga.

12.07. Runde 18 Odd Grenland - Start 1-2
Start slår Odd Grenland etter en godt gjen-
nomført kamp og påfører Odd deres
første tap på hjemmebane siden 207. En
prestasjon som blir lagt merke til. Mads
Stokkelien setter inn vinnermålet med
hodet.

25.07. Runde 19 Start - Stabæk 2-2
En kamp som holdt på å gå galt, men to
mål i sluttminuttene av Bård Borgersen og
Christian Bolaños redder 1 poeng.

01.08. Runde 20 Molde - Start 8-1
Nedtur 2. 8 mål i mot på Aker Stadion,
direkte på norsk fjernsyn.

18.10. Runde 28 Start - Aalesund 0-1
Nedtur etter seieren på Lerkendal. Aa-
lesund vant fortjent etter å ha vært taktisk
gode. De scoret et mål og holdt tett bak-
over. Det gjorde ikke Start.

25.10. Runde 29 Tromsø - Start 3-1
Årets siste bortekamp endte ikke godt.
Tromsø var best på et uvant raskt under-
lag. Starts eneste mål ble satt inn av Geir
Ludvig Fevang.

01.11. Runde 30 Start - Vålerenga 2-0
Sesongen ble avsluttet med et verdig
punktum: En fullt fortjent seier over
Vålerenga på Sør Arena etter scoringer av
Espen Børufsen og Clarence Goodson.

16.08. Runde 21 Start - Fredrikstad 1-0
Det ble en regntung sliteseier over FFK,
men det gav en liten opptur for Start.
Mads Stokkelien satte inn Starts eneste
mål.

23.08. Runde 22 Lyn - Start 4-1
Nedtur 3. Klart tap på Ullevaal for ned-
rykkskandidat Lyn.

30.08. Runde 23 Start - Brann 0-1
En sjansefattig kamp mot Brann preget av
stillingskrig i store deler av oppgjøret.
Uheldigvis var det Brann som fikk hull på
byllen først. Og så ble det med det målet.

13.09. Runde 24 Bodø-Glimt - Start 1-1
Start ville tette igjen bakover og ofret seg
ikke for mye fremover. Dermed en forsiktig
og relativ sjansefattig kamp. Men ett
poeng etter Startmål av Rolf Daniel Vikstøl
i sluttminuttene. En perle av et skudd fra
16 meters hold.

21.09. Runde 25 Start - Viking 1-1
Start tok ledelsen etter kun to minutter
spill ved Espen Børufsen. Viking kom til-
bake og det endte uavgjort mellom to lite
effektive lag.

27.09. Runde 26 Sandefjord - Start 1-0
Start åpnet og avslutte best , men maktet
ikke å sette ballen i mål. Dermed retur fra
Sandefjord uten poeng i bagasjen.

04.10. Runde 27 Rosenborg - Start 2-3
Start slår RBK på Lerkendal og «øde-
legger» feiringen av seriemesterskapet
deres. Start var vi var festbremser, gledes-
spredere og sigarslukkere på samme tid
og sikret like godt egen tilværelse i
Tippeligaen 2010. Seieren var Starts første
på Lerkendal siden 2000 og smakte godt
etter godt spill. Mads Stokklien, Bernt
Hulsker og Christian Bolaños (str.) scoret
for Start.
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Sesongen 2009 ble en berg-og-
dalbane for Start. En fin åpning og
en god vårsesong ble etterfulgt av
noen nedturer på sommeren. Så
gikk det oppover utover høsten
og toppet seg da Start ble det
første og eneste laget som slo
serievinneren. Noen svake
kamper mot slutten, men siste
kampen ble feststemt.

15.03. Runde 1 Strømsgodset - Start 3-3
Litt forsiktig åpning, to mål av Christian
Bolaños og Bernt Hulsker utlignet på over-
tid i Drammen.

22.03. Runde 2 Start - Lyn 1-1
Første hjemmekamp, Clarence Goodson
scoret i en kamp Start burde ha vunnet.

Stokkelien kom nok en gang inn på slutten
og scoret.

24.05. Runde 11 Start - Bodø-Glimt 4-0
Start knuser nordlandslaget som kan takke
sin keeper for at det ikke ble styggere
sifre. Mads Stokkelien, i spann med Bernt
Hulsker, scoret to.

01.06. Runde 12 Fredrikstad - Start 1-0
Start tapte fortjent etter at de ikke klarte å
finne ut hvordan de skulle spille med
nøkkelspillere ute.

15.06. Runde 13 Start - Molde 2-2
En oppvisning i offensivt spill fra begge
lag, som etter kampen lå på hhv tredje og
andre plass på tabellen. Bernt Hulsker
sikret ett poeng for Start etter en fin flikk
fra Mads Stokkelien.

21.06. Runde 14 Stabæk - Start 5-0
Nedtur 1. Årets første stortap, mot
Stabæk på Telenor Arena.

24.06. Runde 15 Start - Sandefjord 3-2
Sterk seier som et godt Sandefjordlag.
Mads Stokkelien imponerte og scoret etter
brasseskuddet sitt.

04.04. Runde 3 Viking - Start 0-1
Spent Tørum foran nabooppgjøret i
Stavanger. Bernt Hulsker sendte Start til
himmels i med seier Jåttåvågen.

08.04. Runde 4 Start - Rosenborg 1-2
Påske og TV-sendt kamp. Likevel 11.000
på Sør Arena. Start storspilte mot RBK,
men tapte mot 10 mann. Det skulle
hevnes…

19.04. Runde 5 Aalesund - Start 1-1
Start får tidlig ett mål mot etter straffe,
men klarer å komme tilbake og sikre ett
poeng etter mål av Bolaños.

26.04. Runde 6 Start - Tromsø 3-1
Årets første hjemmeseier og et fantastisk
mål på hel volley fra Christian Bolaños, et
mål som gikk «verden rundt».

03.05. Runde 7 Vålerenga - Start 2-3
Start ødela den dårlige statistikken mot
VIF og gikk i seirende ut av duellen på
Ullevaal. Helt fortjent.

06.05. Runde 8 Start - Lillestrøm 3-0
Start vant «som de ville» over et junior-
preget LSK. Erik Mykland spilte sin første
hele kamp på 5 år og Aram Khalili satte
inn Starts tredje mål.

16.05. Runde 9 Brann - Start 1-1
Kampen før nasjonaldagen foran 17 000
tilskuere i Bergen ble en ny styrkedemon-
stasjon fra Start. Innbytter Mads
Stokkelien sikret ett poeng til sørlend-
ingene og viste at noe nytt var på gang.

21.05. Runde 10 Start - Odd Grenland 1-1
Ny poengdeling etter at Odd hadde spilt
med 10 mann andre omgang. Mads
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Sesongen 2009

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

www.personalhuset.no

VI BISTÅR MED
REKRUTTERING
PERSONALUTLEIE
OMSTILLINGErik Myjkland styret Startskuta til han gav seg

1. Juli.

Gledesscener etter en av de fire scoringene mot Bodø/Glimt.
Bernt Hulsker og Mads Stokkelien gleder seg
over samarbeidet og scoringen mot MFK.

Espen Børufsen gir alt i dueller.

Start og Hunter Freeman hadde noen nedturer i løpet av sommeren Espen Børufsen stuper inn 1-0 da kun 2 minutter er spilt på Sør Arena.

To profiler Christian Bolaños og Geir Ludvig
Fevang.

Clarence Goodson og Bård Borgersen åpnet
bra som midtstoppere.



Som vanlig etter avsluttet sesong
ble det delt ut priser til fotball-
spillerne i Tippeligaen.

FAIR PLAY PRIS. På Gullballen 2009-
showet gikk prisen for Fair Play menn til
Geir Ludvig Fevang
Dette ble Starts eneste pris under denne

utdelingen, selv om flere var nominerte.
Mads Stokkelien og Christian Bolaños var
de andre nominerte fra Start, men det var
Fevang som stakk av med utmerkelsen.
- Dette var veldig overraskende og

hyggelig! En stor ære! sa Geir Ludivig til ik-
start.no etter at prisen var et faktum.
Geir Ludvig har klart seg gjennom

sesongen uten et eneste kort, og har frem-
stått som en spiller som setter fair-play i
høysetet.
To dager senere var det ny utdeling.

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon
(NISO) delte ut priser til Årets spiller i en god
del kategorier søndag 8. november.
Tre Startspillere var nominerte. Det vil si

(Rosenborg), Maktar Thioune (Molde),
Pontus Farnerud (Stabæk), Anthony Annan
(Rosenborg), Erik Huseklepp (Brann) og
Rade Prica (Rosenborg).

ÅRETS PRESTASJON. Mads Stokkelien
fikk prisen for Årets prestasjon: Brasse-
scoringen mot Sandefjord.
Mads var delvis målbundet av forbaus-

else da han fikk prisen, men fikk takket
Christian Bolaños som hadde assist til
målet.
I tillegg har Clarence Goodson og Chris-

tian Bolaños figurert på forskjellige kåringer
av Årets lag i media.

at de var blant de tre som hadde fått mest
stemmer. De tre var Erik Mykland, Christian
Bolaños og Mads Stokkelien. Det er
spillerne som har stemt fram sine favoritter i
ulike kategorier.

ÅRETS NYKOMMER. Mads Stokkelien fikk
prisen som Årets ungespiller, menn.
- Prisen går til han som ødela 17. mai

feiringen vår i år, sa Eirik Bakke (Brann) da
han delte ut prisen.
Mads Stokkelien takket for prisen og be-

skrev den som en fin avslutning på en
uvirkelig sesong.

ÅRETS LAG, MENN. Christian Bolaños
kom på Årets lag sammen med Jon
Knudsen (Stabæk), Knut Olav Rindarøy
(Molde), Brede Hangeland (Fulham), Kris
Stadsgaard (Rosenborg), Mikael Lustig
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Ole Martin Årst har kjempet stein-
hardt for å klare å komme tilbake
på banen. Flere ganger. Nå har
han tatt avgjørelsen.

A vgjørelsen ble tatt i slutten av
oktober. Jeg har brukt litt tid på å
tenke gjennom dette. I samråd med

familien har jeg konkludert med at nok er
nok. Det er selvfølgelig vemodig, sier Ole
Martin Årst.
- Jeg må samtidig få lov til å berømme

klubben Start for hvordan de har tatt vare
på eg i denne vanskelige tiden. Jeg har fått
en fantastisk backing – særlig fra det
medisinske apparatet som har hatt den
daglige oppfølgingen av meg. Det er jeg
takknemlig for i dag. Nå må jeg gå noen
runder til med meg selv om hva jeg skal
finne på videre. Om jeg blir her eller i
Tromsø får vi se, sier Årst.
Fotballkarrieren startet i Skarp IF i 1991.

Med 34 scoringer på samvittigheten i 1994
signerte han for Tromsø sesongen etter.
Siden gikk turen til belgisk fotball. Der

spilte han for Anderlecht, AA Gent og
Standard Liege. I perioden 1997-2003
scoret han til sammen 82 mål. Deretter
returnerte Årst til Tromsø.
Sommeren 2007 kom Ole Martin til

Start. Det ble fem scoringer i 07-sesongen.
Den første mot sin tidligere klubb, Tromsø.
Hele 2008-sesongen ble spolert på

grunn av skade. Han ga aldri opp og kom
tilbake på fotballbanen i mars 09. Dess-
verre ble det bare to kamper før skader
igjen satte ham ut av spill.
I landslagsprotokollen blir han stående

med 22 kamper og to fulltreffere.
Nå har han altså konkludert med at det

er over. Det blir ikke flere kamper på ham.
18 år med seniorfotball var nok.
Sportsdirektør Svein Mathisen har hatt

en løpende dialog med Årst det siste året.
Han har forståelse for at Ole Martin kon-
kluderer med å legge opp.
- Vi vil takke Ole Martin for alt han har

bidratt med. Selv om han ikke har spilt så
mange kamper, så har han vært viktig for
oss i treningssammenheng og det som
skjer ved siden av fotballen. Han er en
medvirkende faktor til at vi nå har etablert
oss i Tippeligaen, sier Mathisen.
I Start har Ole Martin Årst også vært

svært engasjert i klubbens arbeid knyttet
til Start Life Support.
- Han har gjort en formidabel innsats

rundt det Start er opptatt ved siden av
selve kampene. Gjennom Start Life
Support har Ole Martin vist at han har et
samfunnsengasjement utover det vanlige.
Mathisen tror Årst kan spille en rolle i

norsk fotball fremover.
Jeg håper han ikke er tapt for norsk

fotball. Han har masse kunnskap og kom-
petanse etter en lang og fantastisk
karriere, sier Mathisen.
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Ole Martin Årst: Nok ble nok

Glenn
A. Olsen

Mobil:
902 79 899

Anja
Lund

Mobil:
984 24 292

Eva Lise
Akselsen

Mobil:
481 10 866

Siv Kristin
Andersen

Mobil:
408 47 444

Trond
Christoffersen

Mobil: 
922 22 401

Britha
Sørensen

Mobil: 
482 73 000

Rolf
Michaelsen

Mobil:
975 35 754

Irene
Erland

Mobil: 
416 99 537

Tone 
Martinsen
Framnes
Mobil: 
906 48 551

Nina Skeie
Langenes

Mobil: 
482 73 000

Veronica 
Papa

Mobil: 
902 04 298

Claus
Eftevaag

Mobil: 
474 69 636

Sør Arena, Stadionvn. 21, inngang 5, 3 etasje, 4632 Kristiansand 
Sentralbord: 482 73000. Epost: kristiansand@bemanningsbyraaet.noLedende innen økonomistillinger på Sørlandet Prøv oss!

KÅRE LARSEN
HANDELSGARTNERI

SØGNE - TLF. 38 05 03 22

Friske blomster
Besøk Tormod på vårt

utsalg på torvet

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

Østre Ringvei 86 - Tlf. 38 10 42 50

SUBARU FORESTER
MED BOXER DIESEL
- en umiddelbar klassiker

«Best på CO2 utslipp
Best på pris»

Jfr. test i VG, 16. nov. -08

Prisdryss til Startspillere

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

Mads Stokkelien

Christian Bolaños

Geir Ludvig Fevang

Årets prestasjon.
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Sesongfakta
2009
Tippeligaen 2009 gikk for første gang
på 30 runder og 16 lag.

Start vant 10 kamper, 
spilte 10 uavgjort og 
tapte 10 kamper i 2009

Mads Stokkelien ble Starts toppscorer
med 10 mål

Og Start er klare for Tippeligaen 2010
etter å ha havnet på 9. plass med 40
poeng.

Antall tilskuere som har vært innom
Sør Arena på seriekampene i 2009 er
124 285. Hvilket gir et snitt på 8 285.

- Det er viktig at vi som har en felles til-
knytning til Start kan samles slik som det
her. Vi har en felles fortid i Startfamilien og
sammen kan vi skape en enda større en-
tusiasme rundt klubben. Slike samlinger
skal vi få til neste år også, sa Svein til ap-
plaus fra tilhørerne.

Før siste kamp sesongen 2009
hadde Svein Mathisen invitert en
rekke tidligere Start-spillere til en
sammenkomst, og dette er noe
han synes man skal fortsette
med.
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Gamlegutta samlet seg

Bico bygg & innredning as

www.bico.no

Bak fra venstre: Erik Emanuelsen, Sjur Eftevaag, Helge Bjønsaas, Svein Kaalaas, Øyvind Klausen,
Svein Mathisen, Arvid Knudsen, Harald Båsland, Erling Kristensen, Helge Haugen og  Tor Helge Stens-
land. Foran fra venstre:  Tom Berhus, Claus Eftevaag, Trond Pedersen, Gunnar Jonassen, Tore Løv-
land, Torstein Andersen og Preben Jørgensen.

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

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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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!

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

IK START VS FROST

IK Start ble kåret til det 
best kledde laget av VG.

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

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 - 18 

Du finner oss også i Sørlandsparken 
(Byggmakker-bygget)

Ring oss for catering,  
overtidsmat og selskaper

Tlf. 99 12 00 50

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

GRUNNARBEID - BETONG - TREARBEID 
VAKTMESTERTJENESTER

Industrigata 13 Postboks 1532 Lundsiden    4688 Kristiansand   
T: 38 10 70 80 F: 38 10 70 81 post@stav.no    www.stav.no



Gustav J. Sædberg
Eiendomsmegler MNEF

Fagansvarlig Kristiansand
22 år i bransjen

mob. 90 78 49 91
e-post gustav@sedberg.no

Profesjonell
En god megler har kompetanse, kjenner byen og har erfaring.  

Legger du til yrkesstolthet, yrkesetikk og yrkesglede  

får du en profesjonell eiendomsmegler!

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

B-blad




