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Idrettsklubben Start er i god form mot slutten
av et strevsomt år i alle ledd for å videreutvikle
klubben.

Fotballsesongen er over og det var så som så for lagene i seriesystemet . A-laget
oppnådde fremgang fra 9. til 8. plass så det må vi ta med oss for all del, men både
Start 2 og Start 3 rykket ned en divisjon.
Bra i jr. avdelingen med seier i gutter 1 , mens gutter 96 tapte i kretsfinalen.

Meget positivt at tre guttespillere nå er tatt opp direkte i stallen for Start 2.
Det er besluttet i et samarbeid mellom klubben og selskapet at det skal satses

ytterligere på spillerutvikling. Både menneskelige og økonomiske ressurser settes
inn for å bli bedre og gjøre det attraktivt for våre å satse ytterligere og for å få de
beste talentene i regionen til å komme til klubben. I jr. avdelingen er Mikkel Bjørn-
stad (smålagskoordinator) og Tom Edvardsen (11-lagene) engasjert.
Håndballavdelingen er nå tilbake til alles glede med alle lag i den tidligere storstua

Starthallen.
Seniorklubben utfører sine oppgaver i forbindelse med hjemmekampene på Sør

Arena på en ypperlig måte.
Tirsdagsklubben koser seg med en fantastisk oppslutning. Da undertegnede var

til stede i uke 46 for å informere om rikets tilstand var det hele 78 interesserte til
stede. Et av høydepunktene var da hele forsamlingen tok kampropet til klubben så
det runget i salen. Hele gjengen var etter møtet på befaring i den nye storstuen som
skal innredes i nåværende ”Startvippen” i 3. etg. omtrent på motsatt side for nåvær-
ende plassering.
Det er nå klart at flyttingen fra nåværende lokaler starter de nærmeste dagene og

skal være fraflyttet før jul. Junioravd., håndballavd., og seniorklubben flytter til det
lokalet som tidligere var Startbutikken. Her vil vi også se om vi kan få til et møtested
i en del av lokalet før hjemmekampene og kanskje holde åpent hus på dagtid innen-
for bestemte tidspunkter. Dette må vi komme tilbake til. Den nye storstua blir i det vi
kaller STARTVIPPEN. Dette lokalet kan benyttes alle dager unntatt på hjemmekam-
pene da lokalet er reservert til de som har kjøpt sesongkort for 10 år fra Sør Arena
var ferdigstilt. Administrasjonen vil få tilhold i deler av det store mediarommet i 4.
etg. på sørsiden. I det store og det hele også med betydelige økonomiske bespar-
elser blir det meget gode løsninger også etter flyttingen.
Verdiprosjektet går sin gang og det har vært flere samlinger. På en av disse var det

deltakere fra klubbens æresmedlemmer, alle styrene, avdelingene, seniorrådet, ad-
ministrasjonen, spillerne, trenerne og støtteapparatet, Menigheden og Life Support.
Målsettingen med prosjektet er å samle klubben omkring felles verdier som igjen

skal gjenspeiles i alt klubben driver med.
For tiden foretas det en meget seriøs evaluering av klubbens drift i 2010 for å ha

grunnlag for å bringe oss videre med tiltak som er nødvendig. Resultatet av denne
skal foreligge før jul.
Økonomien i Start Toppfotball AS som IK Start er med i med 34 % av aksjene er i

klar bedring. Planen om å være i balanse i 2012 står ved lag, men det krever
reduserte kostnader og økte inntekter og en knallhard budsjettdisiplin. Dette er en
målsetting som bare må innfris for å ikke bare overleve, men å være med i det gode
selskap.
Salg av sesongkort og inngåelse av sponsoravtaler ligger foran skjema så langt og

det er et godt tegn og en inspirasjon for de som arbeider med disse sakene. Vi opp-
fatter det også slik at det er godt tegn på at publikum og næringslivet har tro på det
som skjer i klubben.
Vi sender også en litt forsinket hilsen til Karsten Johannessen som fylte 85 år for

noen dager siden og er fortsatt still going.
Siden det nærmer seg jul og det ligger masse sesongkort under juletreet ønsker vi

god jul, og vi lover at……
Vi skal gjøre alt det vi kan i alle ledd for at det skal bli et godt nytt år for dere alle.

Erik Geelmuyden, styreleder IK Start

www.ikstart.no



Lokalene på Sør Arena, der
klubben Start og Start Toppfotball
AS til nå har holdt til, leies ut til
Aker med virkning fra 1. februar. I
god tid før nyttår skal Start være
ute av nåværende lokaler.

Formålet med dette, er å øke de
samlede inntektene til klubb og AS.
Etter prognosene vil dette bety en

merinntekt årlig på ca. 1,8 mill for klubben
og selskapet. Mye penger i en tid preget
av knapphet på ressurser.
Til sammen skal det bli kontorplasser for

ca. 500 ansatte i Aker Solutions.

UTBYGGING. Det er imidlertid gjort mer
enn bare å stokke rundt på kontorlokalene
våre. Litt ute av syne for de fleste, har man
bygget ut og klargjort fjerde etasje på vest,
nord – og østsiden av Sør Arena. Frem til
nå har kun fjerde etasje på mediesiden
mot sør vært innredet. De nye lokalene i 4.
etg. er på hele 1.500 m2.

HVOR. Start Toppfotball AS flytter over til
den relativ romslige medieavdelingen i
fjerde etasje mot sør. (Inngang 7)
Klubbens kontorlokaler, inklusive junior

og håndball, blir å finne i lokalene der hvor
Startbutikken er i dag. Billettsalget vil fort-
satt være her.
Dette vil i hvert fall gjøre klubbkontorene

lettere tilgjengelige for folk. Det er også
tanken er å prøve å få til en form for stikk-
innom og slå av en prat over en kaffe.

FESTLOKALER. Klubbens peisestue var
flott, men erstatningen skal bli fullgod. I
tredje etasje på mediesiden ligger Start-
VIP-restauranten. Den overtas som klub-
bens møte- og festlokale. Bortsett fra på
kampdager. Den skal innredes og gjøres
funksjonell for klubbens behov.

Vi håper og tror at denne om-
lokaliseringen vil fungere bra for alle
parter.
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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!

Store omrokeringer
på Sør Arena

Tirsdagsklubben på befaring i det som blir den nye peisestuen til Start.

Tirsdagsklubben:
Snart siste samling i disse lokalene.

Innredningen av fjerde etasje pågår for fullt
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STORT V
POTENS
Sesongen er over, og det er tid for å s
Men for Knut Tørum gjelder det også
Hvordan skal Start bli bedre neste år?

Målsettingen ligger klar: Start skal bli
blant de fire beste. Sloss om medalje.
Men for å komme dit, er det mange

brikker som skal på plass. Og mye hardt
arbeid.

ALLEREDE NÆR. Vi treffer Tørum over en
lunsj i restauranten på Sør Arena. Han er
nettopp ferdig med ei treningsøkt i Sørlands-
hallen.
- Vi er jo i nærheten av målsettingen

allerede. Selv om vårt dårligste nivå er blitt
høyere enn før, er det like fullt for ujevnt. Vi
taper eller spiller uavgjort i kamper vi skulle
maktet å vinne. Så jevnt er det. Å få frem en
enda høyere stabilitet og en evne til å avgjøre
kamper i vår favør, er viktige momenter, sier
Tørum.

spillermateriellet. Med en topp Bola og en
Fevang i toppslag sammen med en god
Hulsker i 2009, skapte vi raske endringer og
fikk hurtigheten opp i spillet. Nå må vi jus-
tere ut fra nye spillere. Hoff og Strømstad er
for eksempel litt andre typer enn Bola og
Fevang, og da må vi justere, smiler Tørum.

TOPP OG BUNN. Og selv om analysen av
årets sesong ikke er ferdig, er det klart to
momenter som peker seg ut. Kun to lag har
scoret mer enn oss, og vi er på topp fire i
sjanseutnyttelse.
Men kun Hønefoss har sluppet inn flere

mål enn oss.
- 60 mål imot er henimot en katastrofe. To

mål i snitt pr. spilte kamp. Og vi har scoring
mot oss i om lag halvparten av de sjansene

BLITT BEDRE. Tørum har stått ved roret i
Start i to år.
- Hva Start har blitt bedre på etter at du

tok over som trener?
- Vi er klart blitt bedre fysisk! Sier han

med ettertrykk.
- De som hevder vi er for dårlig trent og at

vi ikke henger med mot slutten av enkelte
oppgjør grunnet fysisk form, tar feil, fastslår
han.
- Vi er blitt bedre offensivt. Vi tør mer. Vi

er blitt hurtigere i spillet. Mer tempo.
Lavnivået har blitt høynet som jeg sa innled-
ningsvis. Mange spillere har utviklet seg
positivt, og det samlede potensialet i spiller-
gruppen har vokst. Men det er komplekst,
fastslår han.
- Mye er selvsagt avhengig av



motstanderne skaper mot oss. Det er svakt,
men i lys av sluttplasseringen på tabellen sier
det litt om den offensive biten vår, sukker
han.
- Vi mangler nok enda rutine defensivt.

Det har noe med kommunikasjon å gjøre.
Relasjoner. Det å intuitivt å kunne lese
spillet, ta de rette valgene og lukte hvor det
kan bli trøbbel. Rolletrygghet er også viktig.
Klart det brer seg en usikkerhet eller en
stressfaktor når statistikken ser ut som den
gjør. Å skape gode opplevelser og å gjenskape
dem, er viktig.

UTVIKLINGEN VIDERE I VINTER? - Den
er to-delt. Første og viktigste fase er det
lagtaktiske, lagtreningen. Spillemønsteret i
forhold til lagets og spillernes kapasitet. Det
er dette vi bruker fellestreningene til i hoved-
sak. Målet er å bli enda bedre og hurtigere i
det offensive, og samtidig tette igjen bak.
Fase to, er at vi ut fra å se enkeltspilleren i lys
av dette igjen, kan vi peke på de individuelle
ferdighetene til hver spiller. Gjennom
spillersamtaler finner vi ut hva som in-

vekstpotensial. Klarer vi å heve alle mann vi
har ytterligere, er vi bra skodd i utgangs-
punktet.
I fasen etter serieslutt i midten av

november, blir det kjørt tester og analyser
som igjen danner noe av beslutningsgrunn-
laget for treningsarbeidet videre.
Når fellestreningene tar slutt i desember,

skjøtter spillerne egen form frem til felles-
starten rett over nyttår. Klare for å gi jernet i
10 nye måneder.

dividuelt kan bedres hos den enkelte.
Hurtighet, spenst, løpskapasitet,
skuddferdighet…
- Og dette ivaretas av den enkelte spiller?
- Ja, det er noe de skal skjøtte under den

tiden som er avsatt til individuell trening. Vi
skulle kanskje sett at det var mer ressurser til
dette innad i trenerteamet, for eksempel til
avanserte analyseverktøy, men jeg føler at det
teamet vi har i dag dekker de fleste behov.

HØYINTENSITET. Tørum skjener ut i en
betraktning om frekvens og tempo.
- På topp europeisk nivå løper spillerne

kanskje 1,1 mil pr. kamp. Hos oss i Norge, er
vi oppimot 1,3 mil. Så løpskapasiteten er det
ikke noe galt med. Men det er temposkiftene
og det høyintensive vi kan gjøre noe med.
Det trener vi på, og skal bli bedre på dette.

SPILLERMATERIELL. - Vi vet at vi skal er-
statte Clay og Rune. Og de skal kunne fylle
hullene etter dem og vel så det. Utover det
vet jeg ikke. Selvsagt kan man ønske, men
det som kommer får komme, og så får vi jus-
tere arbeidet etter det. Som jeg sa tidligere,
har vi allerede en spillergruppe med bra
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summere opp.
å å se fremover.
?

justneshalvoya.no

www.westshore.no

Tørum koser seg på Start 2-kamp.

Fakta Knut Tørum
UTDANNING:
Alt som er av trenerkurs
Idrett grunnfag
Trenerstudie
Idrettspsykologi
Ped.sem.

PRAKSIS:
2000-2001: Juniortrener Stabæk
2001-2004: Assistenttrener Stabæk
2005: Hovedtrener Moss
2005-2007: RBK
2009->: Hovedtrener Start



Islutten av oktober var samtlige avdelingerog utvalg i klubben samlet til idédugnad
rundt Starts kjerneverdier.
Hva skal ligge i bunnen for alt vi gjør?

Hva skal være rettesnoren vi skal vurdere ad-
ferd og gjøremål ut fra?
Toppfotballstyret hadde invitert Hans

Trygve Kristiansen som inspirator og mentor
for prosessen. Kristiansen har som mange
vet, vært tungt involvert i Toppidretts-
senteret, og som hovedtrener for blant andre
skøytelandslaget. Johan Olav Koss & Co. Det
lukter suksess av mannen. Og hardt arbeid.
- Hvordan skal vi bli bedre?
- Målsettingen må ligge realistisk høyt.
- Vi må få klubbens prestasjoner til å bli

stabile over tid, hevdet han.

VISJONEN TIL START ER LAGT:
EUROPA INN PÅ SØR ARENA!
- Det betyr vel noe sånt som topp 3-4 på ta-
bellen det, sier han.
Det nikkes.
- Lista må med andre ord ligge i det om-

rådet, fastslår Kristiansen.
Denne visjonen skal med andre ord være

det fyrtårnet som klubben skal navigere etter.
- Alt som ikke er med å dra klubben i den

retningen, er sløsing med energi, fastslo Kris-
tiansen.
Før forsamlingen gikk løs på verdiene som

Hovedideen med hele dugnaden videre
skal være at de verdier man lander på skal
implementeres i alle ledd i klubben. Fra
miniputt-nivå til A-lag. Fra administrasjon
og økonomiavdeling til sportsapparatet. Fra
web til kiosksalg. Alt vi driver med i klubben
skal peke i samme produktive retning med
ett mål for øye: Å bedre det sportslige
produktet!
Kristiansen fremhevet at det man blir

enige om her skal være rettesnorer i
hverdagen og ikke bare i festtaler.
- Det behøver ikke bare å bli lett, dette. Det

kan til og med bli ubehagelig. Men
nødvendig, minnet Kristiansen forsamlingen
om.
Dette møtet var kun trinn én på denne

prosessen. Flere møter kommer, før man i
god tid før neste sesong har samlet seg om de
verdiene som skal være rettesnoren fremover.

skal peke oss i retning av visjonen, loset Kris-
tiansen innom Starts omdømme.
- Hvordan vil dere beskrive klubben i form
av en person?
- Alder? Kjønn? Bopel? Bil? Sivilstand?
Dette frembragte mange humringer i

grupper som ivrig diskuterte og kastet forslag
på bordet.
- Mann i slutten av førtiårene!
- Med solid belånt hus. Enebolig!
- Fortsatt gift og alt tilsynelatende på stell,

humres det.
Videre ble forsamlingen loset inn på å dis-

kutere de største utfordringene klubben står
overfor, før man igjen ble penset inn på
kjerneverdier.
- Vi kan ikke selge cognac og så servere

kjip au de vie! Smalt det fra en i forsam-
lingen.
Latter!
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Ivrige diskusjoner i grupper.

Europa inn
på Sør Arena!
Start er i en prosess for å finne sine kjerne-

verdier. Disse skal bli en rettesnor for å
gjøre klubben bedre. I alle ledd.
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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!

Mentor for prosessen,
Hans Trygve Kristiansen.
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Starts keepertrener er eldste-
mann på kurset og skriver nå på
sin «eksamensoppgave».

Erik Ruthford Pedersen har vært på et
keepertrener-kurs i Oslo. Kurset
heter Keepertrenerkurs 3 i går i

Norges Fotballforbund regi.
Det skal senere føre til en lisens som

UEFA kommer til å kreve, og som NFF i sin
tur vil kreve av Tippeligalagene for å gi
klubbene lisens. Dette for å sette jobben
som keepertrener i den «riktige» posisjon:
En assistenttrenerstilling, en viktig jobb i
ethvert trenerteam som det må prioriteres
å ha, sier Erik Ruthford Pedersen.
Kurset ledes av landslagets keeper-

trener Frode Grodås, og 12 av keeper-
trenerne i Tippeligaen og fire
landslagstrenere blir med på
kurset.
- Jeg skrev min D-trener

oppgave (høyeste davær-
ende trenerutdannelse i
Norge) i 1975. Om hva
keeperen gjorde MEST
i kamp og hvilke kon-
sekvenser det fikk for
treningen. Og nå i 2010
skal det dreie altså seg
om det samme, mimrer
Erik.
Merkelig nok er det kun få

endringer i reglene siden den gang
som berører en keepers handlinger.
For de som ikke husker det: Til-

bakespillsregelen kom til Norsk Tippeliga i
1992. Den er gjort «vanskeligere» gjennom
tidsfaktoren. Det neste vil bli at alle til-
bakespill må tas imot med føttene, infor-
mere Erik.

Vi synes å huske at første gang Start
skulle praktisere denne nye regelen var i
en privatkamp mot Manchester United på
Kristiansand Stadion.

Du har trent mange lovende keepere,
Erik. La oss få en liten oversikt over
Tippeligautøvere/høyeste divisjon:
Med glede:

Roy Amundsen (Notoddens store sønn,
seriemester 1978)
Jon Abrahamsen, Bodø Glimt (en meget
god keeper iflg Erik)
Roald Rørheim (seriemester 1980)
Frode Hansen
Thomas Gill
Dimitri Muraru (50 kamper på to sesonger
for Start)
Frode Olsen (ex Startkeeper og pt. TV2-
ekspert)
Rune Nilssen
Espen Johnsen (18 A-landskamper)
Tommy Runar
Kenneth Høie

Når det er sagt, Erik ønsker å
bøye seg i støvet for Rune
Nilssen som har holdt ut
med ham som trener i
hele 14 sesonger…

Ja, i tillegg til dette er
det mange gode lokale
keepere og også gode
gutter fra juniortida,
ønsker Ruthford å
presisere.
Men din egen karriere da

Erik, når tid begynte den?
- Jeg begynte å stå i mål for

VÅG i 1957 og ble kretsmester for små-
gutter i 1958. Trenerkarrieren startet for
alvor i Start med et meget godt guttelag i
1971... og slutten... kommer nok...
Vi håper det er lenge til slutten og ønsker

Erik lykke til videre med oppgaven sin.

Telefon 40 00 19 54
www.maxicatering.no

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

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

Erik Ruthford
UEFA-godkjennes!

Erik Ruthford Pedersen i
aksjon på Sør Arena.
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Jesper ble hentet opp i A-stallen i
2004 av Tom Nordlie. Da var han
ennå ikke fylt 17. Han var definitivt

lovende, landslagsmateriale, fra ei slekt
der alle på mannssiden hadde spilt fotball
på mer eller mindre høyt nivå – og så tok
skadene ham.
I to samfulle år slet han med skader og

hadde fem kneoperasjoner og annet
smårusk. Allergiproblemer. Men han ga
aldri opp.
- Den tanken streifet meg aldri, selv om

det var en tung tid. Man gir simpelthen
ikke opp. Man kjemper og sloss for å
komme ovenpå. Og det gikk, selv om det
tok tid. Med god coaching fra heimen.
Kneiker og motgang er til for å overvinnes,
sier Jesper med antydning av ild i blikket.

OMSKOLERING. I 2008 ville Arne
Sandstø og assistent Morten Rønningen
ha i gang Jesper igjen, men de var be-
kymret for kneskaden hans. De var redde
for uventede sidevegs smeller i kneet, og
valgte å prøve ham i forsvaret. Der ville an-
grepene komme forfra, og eventuelle
smeller ville lettere kunne forutses. Og
dermed var karrieren som forsvarsspiller i
gang.
For Jesper har blitt værende i forsvaret,

selv om han i alle sine tidlige år hadde
vært angriper.
- Hvis jeg kunne velge hvor på banen jeg

ville spille i dag? Da hadde nok svaret blitt
stopper. Og jeg akter å bli sjefen i for-
svaret. Det, og det å vinne noe med Start
er mine store ambisjoner, sier Jesper med
to streker under påstanden.
Og unge Mathisen er i så måte i godt

selskap. Det er ikke så rent få av Starts
tidligere stjerner som har gått den samme
vegen. Fra angrep til forsvar: Claus
Eftevåg, Trond Pedersen, Helge Haugen…

SJEF? Når Jesper spiller på Start 2 inni-
mellom, er han en tydelig dirigent bakfra.
Det hagler med meldinger fremover til
medspillere. Og har går fremover på
banen.
Jeg er klar for å innta den rollen på A-

laget også. Rutinen og erfaringen som
midtstopper begynner å sitte bra, og når
jeg i løpet av høsten blir kvitt en skade i
foten som har hemmet meg litt, tror at
neste sesong vil bli min beste hittil. Jeg har
blant annet ikke kunnet skyte slik jeg vil i
år.

SPILLENDE STOPPER. Jesper er en litt
annerledes type stopper enn de andre vi
har hatt på de plassene i år. Når han vinner
ballen, er det overblikk, ro, og som regel
avanserer han gjerne forbi ett av motstan-
dernes ledd før han sender i veg pas-
ninger. Og får oss på tribunene til av og til
å holde pusten når han vender av eller
dribler som bakerste mann.
- Jo, det er vel litt av spissgenene eller

ferdighetene som gjør at jeg ofte velger å
gå av et ledd først. Det gir en offensiv
styrke for laget i overgangsfasen. Å smelle
ballen opp på tribunen hvis jeg blir
presset, ligger ikke helt for meg. Og om
det skulle gå galt én gang, vil jeg garantert
fortsette å prøve. Det har nå gått bra i år,
sier han med et glis.

(Historien fortsetter på side 10)

IK START
FOREVER!
Når Rune Nilssen takker av etter sesongen, er det én mann
som topper listen over lengst sammenhengende karriere
på A-laget: Jesper Mathisen. Neste sesong han
tar fatt på, er den åttende. Som 23-åring.
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VI HAR UTFØRT GRUNN,- BETONG- OG TØMRERARBEID PÅ SØR ARENA

PENGER OG LOJALITET. Mye er skrevet
om fotballspillere som tjener godt. For
godt etter manges mening.
- Men det er et marked der, og det er

ikke bare spillernes skyld at de tjener godt,
sier Jesper. Og snur spørsmålsstillingen:
- Hadde du villet bytte skole (intervjuer

jobber som lærer) dersom du ble tilbudt tre
millioner?
Vi må gladelig innrømme at tanken ville

streifet oss intenst.
Hva om Rosenborg eller VIF kom på

banen med et tilbud til deg da? Med løfte
om at vi dobler lønnen din. Tredobler den.
Hva da? Prøver vi oss med.
- Da hadde de fått ett svar: NEI TAKK!

Jeg skal være i Start! Det finnes ingen
annen klubb for meg i Norge. Penger betyr
ingenting for meg utover det å kunne klare
meg greit på lønna. Om United hadde
tryglet meg, så kanskje. Men ellers er det
Start forever!

FRIDAGEN? Bildet av fotballspillere som
er på trening to timer om dagen og sløver
vekk resten av tida med PC-spill, video og
pizza passer dårlig på Jesper.
Dagen da vi hadde avtale om intervjuet

tikket det inn tekstmelding fra Jesper
0710:
Kan vi skyve avtalen en halvtime fra 0930
til 1000?
Han vil vel sove litt lenger, tenkte vi. Men
forklaringen var litt annerledes.
- Jeg skulle på langtur med Morten,

skjønner du. Joggetur. Greit å komme i
gang og få ting unna, forklarer Jesper. På

muligheter videre når karrieren er over på
gresset. Start er for øvrig veldig flinke til å
tilrettelegge for dette, sier Jesper.
Som flyttet inn i nytt husvære i oktober.

KORTSTOKK OG VEDDEMÅL. Når gutta
er på tur, tar det ikke lang tid før kort-
stokken er oppe.
- Whist, hevder Jesper.
- Fint tidsfordriv, gliser han.
Oftest er han på parti med Ole Martin.

Hoff og Strømstad er også ihuga kort-
spillere. Med flere. Og det er ikke så store
summer i potten sies det.
- Og veddemål?

- Jo da, skal innrømme at det blir ett og
annet. Jeg skylder blant annet en kasse
vin til Jim Rune Bjorvand i Fevennen. Jeg
veddet ei kasse på at Start 2 ikke ville
rykke ned, gliser han.

HUMØR OG VINNERVILJE. Eplet faller
ikke altfor langt unna stammen, sies det.
Jesper er kjapp i replikken og en av dem
som snakker høyt i garderoben.
Temperament og vinnervilje. Men alltid
med et glimt i øyet med smilet på åpen
vegg. Og nå har han fått selskap av moro-
klumpen Strømstad. Det gjør godt i spiller-
gruppa og motvirker brakkesyke i en 10
måneder lang asketisk sesong.

VI ØNSKER GOD FERIE OG ET SKADE-
FRITT 2011.

en fridag fra fellestrening.
Det blåste kuling i kastene og regnet

bøtter ute. Mørkt. Dynetid.

UTENOM FOTBALLEN? - Tja, en må jo
ha flere bein å stå på, så jeg tok grunnfag
idrett i fjor. I år er jeg i gang med mel-
lomfag, og der ryker vel fotballferien etter
sesongslutt. Tenker å ta en Bachelor-grad
til slutt. Det er viktig å ha annet å bruke
hodet til utenom fotballen, og så har en

Humør og vinnervilje.

Målbevisst, imøtekommende, reflektert og ambisiøs: Jesper Mathisen
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Gumpens Auto Øst as

Styret i klubben
Leder: Erik Geelmuyden
Nestleder: Unni D. Myhre
Sekretær: Iren Pedersen
Fotballeder: Pål Lydersen
Medlem: Dag Andersen
Medlem: Ole Petter Mortensen
Medlem: Bjørn Berthelsen
Medlem: Carl Viggo Axelssen
Vara: Svein B. Sødal
Vara: Renee Rasmussen

Fotballstyret
Leder Pål Lydersen
Medlem Trond Pedersen
Medlem Unni D. Myhre
Varamedl. Tom Edvardsen

Miljøkomiteen
Leder Carl Viggo Axelssen
Medlem Dag Andersen
Medlem Martin Stallemo
Medlem Thomas Stav Johanssen
Medlem Halla Svansdottir

Juniorstyret
Leder Dag Andersen
Nestleder Inge Fossdal
Kasserer Erik Hoff
Sekretær Bjørn Sigurd Halvorsen
Medlem Åse Fossdal
Medlem Linda Karin Johansen

Håndballstyret
Leder Ole Petter Mortensen
Nestleder Susanne Hau Pedersen
Sekretær Anne Elisabeth Tokmak
Kasserer Lynn Telstø
Medlem Else Marit Solstad Roland
Medlem Martin Stallemo
Medlem Anita Bjønsaas
Medlem Karin Olsen

Seniorklubben
Leder Bjørn Berthelsen
Nestleder Hilde Søgaard
Kasserer Torfinn Voreland
Sekretær Thomas Stav Johanssen
Medlem Kåre Petter Mathisen
Medlem Terje Olsen

Lovkomite
Leder Leif Oscar Olsen
Medlem Svein B. Sødal
Medlem Trine Ose
Varamedl. Stein Tore Sorthe

Knut Fiala
Bjørn Bergstøl
Bjørn Ravnevand
Marianne Strømstad
Astri Ruud
Kjell Rosenberg

Varamedlemmer:
Tom Edvardsen
Atle Tjelflaat
Arvid Knudsen
Tore Løvland
Kåre Petter Mathisen
Lars Eric
Johansson

Styret i Start ASA
Styreleder Magne Kristiansen
Medlem Svein Erik Halvorsen
Medlem Vidar Robstad
Medlem Kristin Molnes
Medlem Erik Geelmuyden
Medlem Pål Lydersen
Medlem Mette Harv

De tre siste er klubbens representanter
i ASA-styret.

Valgkomiteen
Leder Atle Tjelflaat
Medlem Eirin Bruskeland
Medlem Kjell Årikstad
Varamedl. Tove Olsen

Kontrollkomiteen
Leder Borgar Haugland
Medlem Bjørn Bergstøl
Medlem Greta E. Birkeland
Varamedl. Tore Løvland
Varamedl. Grete Klev

Seniorrådet
Medlemmer:
Erik Stallemo
Rolf Andresen
Leif Strømme
Svein Mathisen
Trond Pedersen
Per Svein Bostrøm
Borgar Haugland
Kai Eriksen
Erik Ruthford Pedersen
Odd Harald Skuggen
Helge Breilid
Øystein Kristensen

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

Hvem sitter i de viktigste styrer og komiteer i IK Start:



14.3: Runde 1 Start-Sandefjord: 2-0 (1-0)
Start vant fortjent i serieåpningen og kan
juble etter å ha bokført årets første tre
poeng i Tippeligaen.

21.3: Runde 2 RBK-Start: 3-3 (1-2)
Start fikk ikke med seg alle poengene,
men snøt nok en gang RBK for poeng på
Lerkendal.

27.3: Runde 3 Start-MFK: 1-1 (1-0)
Start erobret ett poeng mot Molde i kveld,
men ble snytt for straffe i sluttminuttene

5.4: Runde 4 Start-VIF: 5-3 (1-0)
Årsbeste på Sør Arena! Et fyrverkeri av en
kamp endte tilslutt med alle poengene i
Kristiansand.

11.4: Runde 5 Brann-Start: 3-4 (2-3)
Start er fortsatt ubeseiret i årets serie og
kapret tre viktige poeng foran 13000
bergensere.

7.6: Runde 14 Start-Viking: 1-1 (0-0)
Et rekordstort publikum for året fikk se
poengdeling i en kamp som ble spenn-
ende mot slutten.

4.7: Runde 15 FKH-Start: 4-2 (2-0)
Det ble et frustrerende tap i Haugesund
mot et lag vi så definitivt burde være på
talefot med. Halveis.

10.7: Runde 16 Sandefjord-Start: 1-2 (1-1)
Start og Rolf Daniel Vikstøl halte i land tre
poeng etter en meget spennende kamp i
Sandefjord

18.7: Runde 17 Start-Aalesund: 1-0 (1-0)
Start måtte slite for føden i dag, men etter
93 tøffe minutter stod Start igjen med tre
deilige og verdifulle poeng.

25.7: Runde 18 Molde-Start: 1-2 (1-1)
Start snappet nok en gang hele potten.

14.4: Runde 6 Start-Odd: 1-1 (1-1)
Start møtte hard motstand i dag av et
hardtspillende og hardtkjempende Odd
Grenland. Mye kjemping og lite finspill i en
sjansefattig kamp.

18.4: Runde 7 Godset-Start: 3-1 (1-0)
Start gikk på sitt første tap for sesongen.
Og tapet for Godset var fortjent.

25.4. Runde 8 Start- Hønefoss: 2-0 (1-0)
Start fikk med seg alle tre poengene mot
Hønefoss etter å ha fått opp intensiteten i
andre omgang. Og holdt nullen.

3.5: Runde 9 Aafk-Start: 2-0 (1-0)
Det ble et beskjemmende bortetap på
kunstgresset på Color Line Stadion. Dess-
verre.

6.5: Runde 10 Start-LSK 2-3 (2-0)
Start hadde kampen i fast grep med 2-0
etter 20 minutter. Så brant vi straffe, og så
raknet det.

9.5: Runde 11 TIL-Start: 1-0 (0-0)
Det tredje tapet på en uke er et faktum.
Definitivt ikke en god uke sett med Start-
øyne.

16.5: Runde 12 Start-KIL: 3-0 (1-0)
Start hadde dette oppgjøret i sin hule hånd
fra avspark til dommer Helgerud blåste av
kampen og kunne gå med hevet hode i
17.mai toget.

24.5: Runde 13 Stabæk-Start: 3-0 (1-0)
Start åpnet best og hadde full kontroll i
starten av oppgjøret, men hadde dess-
verre en lite effektiv dag på jobb.
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Kampen mot Brann ble Geir Ludvigs farvel til Sør
Arena før han gikk til belgiske Lokeren.

Espen Hoff kom fra Stabæk og fikk sin
hjemmedebut mot Brann

Christian Bolaños spilte sin siste kamp for Start
mot RBK før han reiste til FCK og Solbakken /
Wiggen.

Sesongen 2010 i korthet
Espen Knudsen blir feiret etter sitt første Tippeligamål for Start. Mot Stabæk.



2.8: Runde 18 VIF- Start: 8-1 (2-1)
Start fikk sesongens styggeste tap og ble
ettertrykkelig ydmyket på Ullevaal.

8.8: Runde 20 Start-Brann 3-1 (2-0)
En herlig seier over Brann og en herlig
oppreisning for Start etter forrige helgs
tap.

22.8: Runde 21 Viking-Start 2-2 (1-1)
Start bør være fornøyde med ett poeng
etter spill og sjanser i dag, men likfullt
kunne vi tatt alle poengene med litt flaks.

29.8: Runde 22 Start-RBK: 2-3 (1-1)
Start tapte i et spennende og sjanserikt
oppgjør på Sør Arena.

12.9: Runde 23 LSK-Start: 3-2 (2-2)
Start spilte en ok kamp på Åråsen, men
det var LSK som kapret alle poengene og
sendte Start nedover på tabellen

19.9: Runde 24 Start-Godset 4-2 (1-1)
På 105-årsdagen kapret Start tre poeng
etter å ha vist god forbedring i sitt
defensive press. Og fremover sprudler det
til tider.

27.9: Runde 25 Hønefoss-Start: 0-0 (0-0)
Kenneth Høies fantomspill sikret ett poeng
mot dumpekandidat Hønefoss.

3.10: Runde 26 Start-TIL: 1-1 (0-1)
Poengdeling på Sør Arena til tross for
massivt Start-press mot slutten av
kampen.
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17.10: Runde 27 KIL-Start 3-3 (2-1)
Start kjørte kampen rett fra avspark, fikk
en tidlig ledelse og var på veg til å
punktere kampen fullstendig.

24.10: Runde 28 Start-Stabæk: 3-2 (1-2)
Start sopte med seg alle poengene i en
tidvis meget spennende kamp.

31.10: Runde 29 Odd-Start: 2-1 (0-0)
Start tapte etter å ha ledet få minutter før
slutt i Skien.

7.11: Runde 30 Start-FKH: 3-3 (1-2)
Det ble bare ett poeng i serieavslutningen.
Og det etter en merkelig kamp på et glatt
og hardt underlag.

Dermed ebbet sesongen 2010 ut med en
åttende plass, med 42 poeng og en mål-
forskjell på 57-60.

Lille store Fredrik er tilbake på utleie fra franske
Le Mans. Første møte med hjemmepublikum var
mot Godset

Ole Martin Årst ble toppscorer for Start i 2010 med 12 mål etter blant annet tre scoringen mot Godset.

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.



– Det sies at du har fått frem Norges beste
gressbane (jfr Starts spillere) og omtales som
banemester på Sør Arena. Men du er ikke
alene om jobben?
– Jeg er ikke ansatt i Start. Men i Agder

Vekst AS som har en kontrakt med Start om å
drifte gressmatten på Sør Arena.
Min jobb er å drive Agder Vekst sin gress-

pleieavdeling hvor Sør Arena er største og
viktigste kunde. Jeg begynte i Agder Vekst og
som banemester på Sør Arena 1.august 2007,

– Hvem er du. Egentlig?
– Geir Lie, 36 år, gift, 2 jenter i 8. og 9.

klasse. Bor på Hånes.
Utdannet Greenkeeper og hadde 10 års er-

faring med vedlikehold av golfbaner. Jeg har
jobbet på begge golfbanene i Kristiansand og
hadde ansvar for vedlikholdet av Bjaavann
Golfklubb sin bane på Ålefjær før jeg begynte
på Sør Arena. Jeg spiller litt golf selv og har et
handicap på 7,8 for de som forstår seg på
sånn.
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Banemester Geir Lie på Sør Arena.

Scoringer og
kort 2010
OVERSIKT FOR
START-SPILLERNE 2010

SCORINGER
O.M. Årst 12
E. Børufsen 9
C. Kleiven 7
C. Bolaños 6
M. Stokkelien 5
C. Goodson 3
R.D. Vikstøl 3
A. Pepa 2
J. Mathisen 2
E. Hoff 2
S. Owello 1
H. Freeman 1
E. Knudsen 1
G.L. Fevang 1
B. Hulsker 1

KORTSTOKK RØDE
- ingen -

KORTSTOKK GULE
R.D. Vikstøl 7
H. Freeman 6
E. Børufsen 5
B. Borgersen 4
O. Oladapo 4
C. Goodson 4
C. Bolanos 3
P:B: Hanssen 3
O.M. Årst 2
J. Mathisen 2
M. Stokkelien 1
K. Høie 1
Branko 1
G.L. Fevang 1
B. Hulsker 1

Ole Martin Årst ble
toppscorer med 12
mål.

Rolf Daniel Vikstøl
samlet flest gule

kort (7).

Banemester Geir Lie;
med 7,8 i handicap
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dvs at jeg slapp unna det verste kjøret når
banen var ny. Jeg var alene om jobben frem til
sesongstart 2009, men var da så heldig å få
lokket Steven James med på laget. Steven er
også greenkeeper og jobbet hos meg i flere år i
Bjaavann Golfklubb.
Som banemester har jeg hovedansvaret for

Sør Arena, men nå er det Steven som utfører
mesteparten av arbeidet. Dermed har jeg
kunnet utvide gresspleievirk-
somheten til Agder Vekst. Jeg
er fremdeles mye å se på Sør
Arena, men driver nå også
med utleie av maskintje-
nester i begge
Agderfylkene, litt kon-
sulentvirksomhet og fo-
releser litt i ulike
samlinger for fagfolk.

– Hva er
hemmeligheten med å få
banen så fin?
– Dette med fin bane, beste

bane...
Vi har vært veldig opptatt av å lage spillefor-
hold etter Start sitt ønske. Vi har ikke vært så
opptatt at banen skal være fin å se på, noe vi i
media kanskje blir målt på, Det viktige for oss
er at banen er god å spille på.
Vi har også jobbet for å få så mye treninger

inn på banen som mulig. Dette har vi lyktes
med og i år har banen blitt brukt mer enn
noen gang. Faktisk så var Sør Arena eneste
banen Start trente på i store deler av sesongen.
Vi oppfordrer til mye bruk og ønsker å vise at
en godt vedlikeholdt gressbane kan tåle mye
mer enn ryktet skulle tilsi.

– Hva innebærer jobben?
– Når veksten er godt igang består mye av

jobben i klipping, valsing og reparasjon etter
trening og kamp. Banen blir gjennomsnittlig
klippet 5 ganger i uken, valset 3-4 ganger i
uken og vi er utpå og reparerer småskader
etter hver gang banen er i bruk, noe som kan
bli 5-6 ganger pr. uke. Vi vanner etter gressets
behov, men vanner også alltid rett før trening
og kamp for at ballen skal rulle raskere. Merk-
ing gjøres stort sett til hver kamp og noen
ganger 1 gang mellom kampene. Banen får
tilført gjødsel eller andre produkter ca. en
gang i uken. I tillegg til det «daglige»
vedlikeholdet gjør vi ting som vertikal-
skjæring, ulike former for lufting, resåing og
toppdressing med sand. Vi bruker ca. 600kg
frø og 150 tonn sand pr. år. Alt dette er det jeg
vil kalle for ordinært vedlikehold.
Det som ikke er ordinært vedlikehold,

men som er både utfordrende og spennende
er tiltakene vi må gjøre for å få gress til å gro
på vinteren og gress til å gro i skygge. Her har
vi ulike hjelpemidler som lysrigger, under-

ferie og noe kursing.
– Vi så din kollega spille golf før RBK-

kampen. Hvordan er det med deg: er du fot-
ballgal eller bare høflig interessert pga
jobben?
– Jeg var sånn passe interessert før jeg be-

gynte i jobben. Nå er jeg nok over middels.
Jeg er hovedsaklig interessert i Start og er
naturligvis på alle hjemmekamper, men har
abonnert på TV2-sport så jeg får med meg
bortekampene også.
Jeg har også reist på en del av bortekampene.
Jeg er hovedsaklig blitt mye mer opptatt av

fotball og ser en del andre kamper også nå
som jeg ikke gjorde før.

– Hva er hovedarbeidet nå fremover?
– Frem til oppstart 2011 blir banen stort

sett overlatt til naturen. Vi følger med på hva
som skjer med gresset og vil kanskje fjerne
noe snø underveis dersom det skulle bli for
mye.

– Og: Når tid ønsker du at sesongen skal
starte til neste år. Sett hen til

jobbingen med gresset?
– Nå har vi fått en plan fra
NFF, men vi vet vel ikke
ennå om vi får hjemme-
kamp i 20. mars eller 3.
april. Dersom vi har en
normal vinter betyr ikke
dette så mye for oss så
lenge vi har plastduken
vår. Derimot vil det bli en
del billigere for Start
dersom vi kan utsette opp-

starten på banen 2 uke.
Jeg syntes selv det er gøy å prøve å

gjøre det så tidlig som mulig så det skal ikke
stå på det.

varme og plastduk. Alt dette er forbundet
med høye driftskostnader og jeg legger mye
arbeid i å finne løsninger som skal spare Start
for kostnader. F.eks har vi arbeidet mye med
å finne ut når og hvordan lysriggene fungerer
best og bruker disse kun når de gir best effekt.
Oppstart på vinter/vår er kanskje det som

er mest spennende. Vi mener vi har kommet
frem til en metode her som gir en god ef-

fekt på gresset samtidig som det er
kostnadsbesparende. Vi bruker
relativt lite undervarme og
bruker plastduk og varm-
luft for å kompensere for
dette. Dette viser seg å
fungere bra og vi er
samtidig ikke så
avhengig av været for-
øvrig.
Når det er sagt ble årets

vinter i overkant av hva vi
klarte å håndtere men dersom

vi får en gjennomsnitts-
vinter kan sesongen egent-

lig starte når den vil for vår
del.

– Du sitter ikke og ser
på at gresset gror, antar
jeg. Hvor mye tid bruker
du/dere på gresset i
sesongen og utenfor
sesongen?
Steven er på Sør Arena

på heltid og jeg er der en del
i tillegg. Det er bare drøyt 2
måneder vi ikke har noe
vedlikehold på banen. Da går tiden
med på vedlikehold av maskiner og utstyr,
planlegging og bestilling for neste sesong, litt
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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!

Steven James øver putting før
kampen mot RBK.

Sør Arena er
utstyrt med automatisk
vanningsanlegg.

Stray & Co Eiendomsmegling AS, Festningsgata 8, 4614 Kristiansand, Tlf. 38 02 91 40, e-post: post@ts.no, www.ts.no

Hos oss er kunden
alltid i fokus

Vi har lang erfaring innen bransjen, og

ønsker å tilby våre kunder best mulig

oppfølging ved salg eller kjøp av bolig.

Ta kontakt for en hyggelig boligprat!



16 STARTEREN NR. 2 - 2010

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

GRUNNARBEID - BETONG - TREARBEID
VAKTMESTERTJENESTER

Dette var budskapet som ble
sendt ut før kampen mellom Start
og Viking for, som man selv sa, «å
bidra til at vi i år skal oppleve et
fullsatt Sør Arena, kledd i gult og
svart. Initiativet kommer fra noen
av oss som setter pris på å ha
gode spillere, en klubb og et sta-
dion i eliten!»

Initiativtaker for tiltaket var Asgeir Hartveit
som umiddelbart fikk støtte fra kollegene i

– Og hvor mange deltok?
Enkeltpersoner og firma…
– De fleste sponsorene til Start deltok på

en eller annen måte. De mest aktive var
Colorline og Personalhuset.
I tillegg utfordret vi også andre bedrifter

som på det tidspunktet ikke var sponsorer
av Start.

– Ja også..
– På torvet kom det etter hvert bedrifter

som hver på sin kant hadde hatt ar-
rangement med kunder og ansatte tid-
ligere på dagen. Torvet ble mer et
oppsamlingsheat enn en kjerne i ar-
rangementet. Selv om vi fikk bred støtte til
arrangementet, også fra ordfører Per
Sigurd Sørensen, ble tidsfristene for korte
til å lage et større samlende arrangement
på torvet.

– Og så bar det til kamp?
– Fra torvet gikk vi i tog, der en samling

av byens skolekorps med dirigent Daniel
Sørensen rigget opp en trommerekke vi
aldri før har sett i Kristiansand. Toget dro

Acta. Disse stod på, arbeidet ekstra og
bidro til arrangementet kunne gjen-
nomføres

– Hvordan gjennomførte dere tiltaket:
marsj fra torget og samling på fast plass
på Sør Arena 7. juni
– Jeg startet med å utfordre alle

sponsorene til Start, alle ble utfordret alle
til å være med å gjøre Viking-kampen til en
ekstra fest. Under en hyggelig lunsj fikk vi
opp et par arbeidspunkter som jeg tok tak
i. Deretter var det bare å prøve å få ballen
til å rulle, avslører Hartveit…

Toget dro med seg 1500 til 2000 mennesker opp til Sør Arena (Foto: Kjetil G.E. Nevestad)

Byens skolekorps med dirigent Daniel Sørensen
marsjerer inn på Sør Arena.

«Hyppige klappsalver, rungende Startsanger, heiarop, vaiende flagg
i fine farger og bølgen som går rundt og rundt...
Dette er for Sørlandet, sørlendinger og for Start.»

I tog til Sør Arena
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med seg 1500 til 2000 mennesker opp til
Sør Arena.

– Og reaksjonen fra deltakerne
– har utelukkende vært positive, vi har

fått mange hyggelige tilbakemeldinger
etter Viking kampen.

– Dette frister til gjentakelse?
– Ja! Det frister meg å gjøre flere slike

arrangementer. Jeg synes det er vårt
(publikum og sponsorenes) ansvar å vise
at vi vil bruke Sør Arena som den fest-
plassen det er.
Start og de nye eierne har lagt alt til rette

for flere festforestillinger.
Det er orden på økonomi, sunn drift,

dyktige folk i administrasjonen, en spiller-
gruppe og trener som satser positivt og
fremover på banen.
Alt ligger tilrette for noen gode opplev-

elser i 2011. Vi kan alle være med å løfte
opplevelsene til store høyder i sammen,
sier en engasjert Asgeir Hartveit til
Starteren.

Ole Martin Årst har utlignet til 1-1.

Tilbakemeldinger på tiltaket:

BYGGMESTER TØNNES AS, TØNNES SINDLAND:
Et helt fantastisk initiativ. Veldig imponert!!!!!! Jeg tar direkte kontakt med Christer i
start, og gir bort mine faste plasser i restauranten til min gamle mor og far. Så tar jeg
med alle ansatte med følge å stiller på torvet. (vi er bare en liten bedrift med 7 an-
satte) Men jeg gleder meg noe vilt!!!

COLOR LINE , NINA MOLAND ANDERSEN
Vi jobber nå på spreng for å få på plass de ulike aktiviteteter.
Målet er å mobilisere 100 extra personer utover det vi allerede har av plasser. I til-

legg vil vi gjøre flere andre stunt.
• Bekledning til alle som deltar i opptoget fra torget til Sør Arena
• Innsjekkspersonalet sitter i START drakter på kampdagene
• Bygget
• Annonse i FVN hvor vi oppfordrer alle til å komme på kampen mot VIKING 7. juni
• Billetter med SuperSpeed til alle som deltar på kampen 7. juni: De får en reisegave
av oss som er gyldig i juni. Dagstur for 2 personer. Gyldig START billett må vises
ved innsjekk.

• Internt engasjement - samlet tog fra Color Line opp til Torvet - klar for avgang kl
1800

• Flere idèer er under opprulling.

BRØDRENE DAHL AS, KJELL EGELAND:
Hei, og takk for flott initiativ.
Jeg har akkurat bestilt 50 billetter i tillegg til de 10 vi allerede har, som skal deles ut

til ansatte og kunder. Vi vil oppfordre alle til å stille på torvet, og vi forlanger at de
stiller i like T-skjorter m/firmalogo.

ELKJØP, THOMAS
Vi har foreløpig kjøpt 40 billetter og har utfordret Expert og Lefdal.
Sparebanken Sør, Petter S. Falkum

Sparebanken Sør, som hovedsponsor, har et fast antall billetter som vi deler ut til hver
kamp.. Vanligvis deler vi ut billetter til våre kunder og samarbeidspartnere, men til
mandagens kamp ønsker vi å gi de til de som måtte ønske å komme på Sør Arena og
oppleve festen. Vi gir en billett til hver, og følger 1. mann til mølla prinsippet. De som
kommer innom banken og henter billett, blir oppfordret til å stille på torvet på mandag
for å bli med på festen.

ATEA, JAN VEIKKO GRANROTH
Vi i Atea stiller på kamp. I tillegg til våre 14 losjeplasser bestiller vi 28 ekstra og
inviterer alle ansatte med familie på festenJ
Dette blir gøy!

COOP, KAY ARNE NEDREJORD
Vi byttet bort 12 plasser i losje med 30 billetter til ansatte.
Gjenno Coop Extra annonserer vi at vi selger billetter til kampen. Torsdag forrige

uke og torsdag denne uken i fevennen. Vårt mål er å selge 200 billetter på felt L1, pr
tirsdag kveld har vi solgt 36 billetter. Arrangement i Vågsbygd lørdag - vi forventer en
god billett helg. Alle som kjøper billett hos oss vil få utlevert ett stort badhåndkle på
kampdag.
Vi har også bestillt 5000 klappere som deles ut før kampen for å skape lyd...

PERSONALHUSET, EVA BJÆRUM
Vi har nå også kjøpt inn Start drakter, og alle ansatte kommer til å bruke dette som
arbeidsantrekk på mandagen.
Dette blir gøy.

AKER SOLUTIONS, SISSEL IRGENS MITTET
Det er kjøpt 100 billetter på langsiden. Nå skal info ut til de ansatte her. Vi stiller med
Aker Solutions t.shirts på torget!
Lykke til med hele arrangementet – så får vi håpe Start banker Viking!!

…også GUMPENS AUTO kom sterkt på banen med tog gjennom Markens.

Oppsummering
og takk:
Jeg vil med dette takke alle som bidro
til at gårsdagens kamp ble en folkefest.
Vi har nå bekreftet at Sørlendinger

har mye vilje, engasjement og kamp-
lyst også på mandager. Det er mange
som har tatt ansvar i sine bedrifter og
skapt engasjement.
Asbjørn Arntsen stemte i festen på

torvet med Starthymnen. Det var så
vakkert at solen skinte helt til dom-
meren blåste av kampen.
En spesiell takk fortjener også alle

musikantene og dirigent Daniel
Sørensen. Med stor innsats og presi-
sjon ledet de toget majestetisk til Sør
Arena.
Og selvfølgelig, takk til deg Ole

Martin, for at du så inderlig ville...
…ville høre BRØØØØLET fra 10.500
Start fans. MEKTIG!

Asgeir Grøneng Hartveit
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Start ble seriemester i fotball 1980.
Kristiansands stolthet slo
Rosenborg 4-3 i siste serierunde
og bergenseren Steinar Aase ble
matchvinner. I forbindelse med
gullet ble det gitt ut en kassett
(dette var før CD-ens tid) og her er
historien om den. Fortalt av As-
bjørn Arntsen

Det var en sen aftentime i november
1980. Jeg hadde vært på opptak i
NRK.

Nye salmer som andaktsavdelingen
hadde bedt meg komme inn å gjøre
sammen med min venn, sangeren fra
Drammen Sverre Moe. Det hadde vært en
intens økt i studio der inne, og formen var
nedadstigende etter å ha holdt
orden på tonearter og unngått
feilslag på det store Stein-
way-flygelet i opptaksstu-
dio.
En av salmene sang

enda inni meg på vei
mot gaten på Fornebu,
den litt hellende nedfor-
bakken før vi gikk inn i
flyet.
Noen må våke i verdens

natt, noen må tro i mørket.
Slik lød den relativt nye

teksten til Svein Ellingsen i en nydelig
tonedrakt av Trond Kverno som jeg etter
fattig evne prøvde å fargelegge rent
musikalsk.
Det var høytid og novemberhvile over

Arntsens stille ferd mot Fokker Fellows-
hipen direkte til Kjevik.
PLUTSELIG BLE STILLHETEN BRUTT

av en noe pågående høytalerstemme som
henimot ljomet utover avgangshallen:
’..Personlig beskjed til Asbjørn Arntsen –
kom til Braathens skranke i 2 etasje..’ Jeg
skvatt til. Var det ikke mitt navn som lød ut-
over eteren? Og på engelsk rett etterpå.
Hva var det nå? Hadde jeg dratt avgårde
med hotellnøkkelen eller glemt å betale for
peanøttene og melkesjokoladen i
minibaren?
Jeg henimot løp til skranken der en venn-

lig Braathen-ansatt søster med Haugesund-
dialekt sa at det var telefon fra Kristiansand.
Noe andpusten tok jeg røret. Hvem kunne

Amundsen, Tveit musikkorps store guru,
laget en ny ’kampsang’ på en av marsjene i
korpset sitt – Over there. Og den var
saktens populær. Men nå var det jubel og
fryd i hver eneste fotballglad sjel i hele
landsdelen.
Det lå i luften at man ønsket noe mer. Og

så kommer initiativet fra innersida, fra Start-
sjelen selv, Karsten Johannessen. Grunn-
steinen var lagt.
STARTFETTPINNEN ble gitt Finn Hansen

hva gjaldt det økonomiske, formelle, forret-
ningsmessige og det administrative. Gud-
skjelov at du tok tak, Finn, på din suverene
måte. Finn Hansen, Fred Olsens dyktige og
glade ansikt utad. Han som ikke kjente
ordet nei når han ble spurt om hjelp, råd
eller fribilletter over dammen.
Finn var Fred Olsen’s rederi. Jovial og

service-minded i alle ledd, samtidig som
han var sterkt engasjert i fotbalutvalg og
vice versa innen Start.
I Haanes-bygget hadde Finn sitt hoved-

kvarter, og der startet hele Gullkassett-
eventyret. Et eventyr som var sant!
Finn ringte Lovisenlund skole. Kjøpte meg

fri i to uker for å skrive, og kunstnerisk ut-
forme produktet. Og heldigvis var vi tydelige
på at det var oss to som skulle gjøre dette
og ikke måtte gå veien om ørten utvalg som
skulle flisespikke og komme med uttalelser
som skulle sendes til høring for så igjen å
……… Ja, dere forstår. Det ble noen av de
mest kreative dagene i mitt liv. Hurtig-
arbeidende – stadig i detaljkommunikasjon
med Finn for å høre om …’ kan du få tak i
Gunder Tellefsen, Bjøro Håland og Pete
Knudsen? Og Cross music studio på In-
dustriområdet, tekniker Alf Emil Eik. Spør
hvilke melodier Bjøro vil synge på.
OG HVEM AV STARTERGUTTENE KAN

SYNGE? Og dermed var jeg i gang. Sanger
ble laget til de nevnte herrer. Gunder på
Regnværsvisa, som alle kjente fra før.
Bingo-laget Start. En opplevelse for meg å
få akkompagnere Gunder. Han gikk bort for
noen år siden, men han er by og revyhis-

nå dette være?
’Hei, æ du dér – d’æ Karsten. Æ har fått

Wenche. Ho vil bare ha no’n or med dæ,
diskutere sangen’ og sånn. Ring o - null to
syv å søtti…
’Hallo –hvem er dette’?, fikk jeg sagt på

innpust. Karsten? Hvem?
Å- Karsten Johannessen. Hei Karsten.

Hva sa du? Wenche?
Hvem Wenche? Wenche Foss?
’Nei, Wenche Myhre, for hekken..’ Æ har

orna o. Ho æ mæ. På Kassetten vel, Gull-
kassetten. Å ring Finn Hansen etterpå.’
Ringe Wenche Myhre? Det var da helt

utopisk. Verdensstjernen som riktignok for
noen årtier siden hadde vært Ei snerten
snelle, men som i årene etterpå hadde
vunnet seg et kjendisnavn med stjernened-
slag over hele Europa og mer til.

’Ja, skriv nér nommåre hosses, hils fra
mæ og så snakkes vi i mårra.

Kom inn på butikken i Dron-
ningens’. Ha det’

Telefondama fra Braa-
then overhørte denne
underlige samtalen og
smilte vennlig, mens
hun slo Wenche Myhres
nummer, hemmelig må
vite, ute på Nesøya.
Her var ingen grunn til

frykt, viste det seg. Vel for-
beredt på at jeg ringte, og til

de grader vennlig og uten nykker.
Jo da, hun gledet seg til å gjøre dette.

Hun kjente Karsten fra ulike sammenhenger,
så dette gjorde hun gjerne. To gode,
sangbare tekster ba hun om på noen artige
fengende melodier, og hun ba om Pete
Knutsens sagnomsuste orkester som
kompband, om det kunne ordnes.
Selvsagt, sa jeg – uten å vite helt hva jeg

hadde innlatt meg på. Jeg lovet henne teks-
tene en av dagene og jeg sa adjø med en
underlig men god følelse.
NOE STERKT UTFORDRENDE lå foran

meg og oss. Noe helt nytt også. Hele Kris-
tiansand bølget av jubel og stolthet, og
enda hadde vi på en måte bare …’å, heia,
heia, heia, heia, heia, heia Start , heia, heia,
Start – Heia, heia Start – Heia Start, gul og
svart – Guttane med fart – Tralalala……, På
melodien av Sirkuspolka går, sangen som
ble intonert i kvaliken mot Os i juni 1959 i
den avgjørende opprykkskampen. 2-0 seier!
I de senere år hadde også John

Asbjørn Arntsen gir til beste minner fra den gang
en gang Startkassetten ble produsert.

Etterlyst på Fornebu

Og slik så produktet ut «Start’s
Gullkassett». Noen har
den ennå i hylla…
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torie, og vi har ham på Gullkassetten. At jeg
tok en Stavangerrevy-melodi på den andre
sangen hans gjorde vel ingen ting. ’ Det e
sjynt å kjøra buss’. Gunder kunne den.
Og Bjøro’s melodier ble klarert av han

selv og fru Liv, det ble lagt steel-gitar på av
han venn Arne Vigeland og dermed hadde
vi Start fan og Jeg vet om et sted klare.
Tekniker Eik hadde lagt koring på en tidlig

høstmorgen da jeg om hutrende inn i studio
klar for dagens arbeid. Og Doffen Skeie,
gladgutten Randulf som også gikk bort så
altfor tidlig. Humørsprederen fra Show-time
somrene på Caledonien.
Kamerat med Matta og Trond, og et

sentralt medlem i The Deep Otra boys.
Norske folkesanger med amerikansk r og
med en saftig innlevelse. Gyldne minner!
Oppstandelsen var stor i studio da vi

henimot slutten av en arbeidsdag var iferd
med å pakke ned og si takk for i dag. Det
ringte på noe aldeles intenst og stemmen
utenfor var ikke til å ta feil av. ’Ti’ kan vi
komme inn – vi har stått i snøføyka her over
en time…’ ’Å, ja – Alf Emil, sa jeg – Det er
Tveit musikkorps. De skal gjøre Heia Start
her. Det hadde jeg glemt’. Tekniker Eik fikk
tatt seg inn igjen, og åpnet for et hutrende
Tveit-korps og begynte å stille mikrofonene
på nytt. Startsangen kom inn med bravur.
Det samme gjorde Gullbarberiba med
Steinar Aase som solist, for ikke å snakke
om Jubeljoiken til Jan Sigurd Ervik. Da
svingte det godt på Industriområdet, bare et
lett steinkast fra Club-21’s festinngang på
Sør- Arena.
EN STEINKALD NOVEMBERMORGEN i

produksjonsuken, grytidlig – Heimen i
Gyldenløvesgate hadde just oppstått og
praktikant Marit Justvik hadde tatt hånd om
datteren vår. Frokost og fyr i ovnen. DA –
det ringer på døren. Praktikant Justvik går
for å åpne. Og beskjeden er ’..Asbjørn, det
står to menn her, den ene er Karsten
Johannessen og den andre er…… (ser på
Karsten) Bjørge Lillelien…’
Og før hun sier noe mer strener

Johannessen og Lillelien direkte og
smilende inn på vårt lille lune kjøkken og
peker på kaffekjelen og setter seg ned,
mens lille treårige Tone Charlotte ser på
disse to ukjente merkelige fyrene med store,
blå kuleøyne.
Bjørge Lillelien? Jo da, Karsten hadde

ordnet han også. ’Hva vil du synge da’,
spurte jeg. Nei, Bjørge skulle ikke synge,
selv om han var en jazzekspert av de store
og hadde frekventert jazzklubber i hopetal
over there.
Etter en kort idedugnad over den

sterkeste kaffen noen gang servert i Starts
egen gate, Gyldenløves – satte vi kursen for
studio etter at Karsten hadde satt opp en
’disposisjon’ på et eller annet papirark.
Jo da – Start skulle vinne Europacupen

over Liverpool i siste sekund. Straffespark til
Start som Matta skulle sette inn. Karsten
visste hvem som skulle nevnes spesielt av
Bjørge: Rune Sagstad, bergenseren som

med nå: Det er en tid for alt under
himmelen…
Sangen til Trond – Kjendisnostalgi – tror

jeg kanskje ble/blir stående lenger enn Gull-
barberiba etc.
’Jeg spiller ingen hovedrolle lenger, den

publikum forlangte, som jeg gav. Nå kan jeg
treffes uten inngangspenger, den kjære,
kjente drakten er tatt av.’
Så var det tid for Oslo-tur. Studiobesøk i

det kjente Rosenborg Studio.
WENCHE MYHRE VAR GOD Å HA. Lava

– som holdt på med en egenproduksjon
trådte mer enn gjerne til side for rikskjendis
Myhre og hennes gul-svarte kampsanger
mens Pete Knutsens vellyd fylte rommet. Å,
du herlige land, for en lykke å gå der inne i
studio, få spørsmål fra Wenche og Pete
Knutsen om det var sånn jeg ville ha det.
Være lykkelig imål, trøtt og lykkelig utslitt –
og alt rundt meg var bare Start og glede.
Og med Finn Hansen som ordnet opp i

alt, gav meg frihet til å eksperimentere med
de ulike uttrykk. Forventningspress – JA.
Jeg visste at hjemme i byen skulle
produktet presenteres på en snødekt og
julepyntet Markens. Med utendørs høytalere
foran Rasmus Tallaksen, spillerne til stede
og en kolossal pågang fra butikker om å få
lov å selge Gullkassetten 1980.
Da pressekonferansen i Oslo var ferdig på

hotell Bristol, tuslet jeg tilbake til rommet for
å skifte. Jeg skulle på Operaen denne vid-
underlige desemberkvelden for å se og
høre verdens vakreste opera – La Bohéme
av Puccini.
Det ble en kveld og en forestilling jeg aldri

glemmer. Musikkens sødme, fargespillet i
scenografi og kostymer, lyssettingen og
fremfor alt sangerne og et operaorkester
som bare betok meg og berørte meg noe
aldeles inderlig. Et punktum på en arbeids-
krevende periode som jeg aldri ville vært
foruten.
Det er betimelig å rette en særlig takk til

Finn Hansen for samarbeidet. Nærkontakt
av femte grad, minst – flere ganger i døgnet,
et utall av telefoner – ingenting var umulig
for Finn. Og Karsten med sine gullpolerte
helter. Tenk om vi kunne gjenta det? Det er
tredve år siden. La det ikke gå tredve nye
år!

spilte vårsesongen men som ble alvorlig
skadet i en bilulykke på sommeren.
Anfield Road ble malt verbalt med bred

pensel inne i et råkaldt studio hos Alf Emil.
Bjørge gav full gass, dramatiserte det hele
som om han og vi alle satt mitt på Anfield
Road og opplevde eventyrlandet i fri dres-
sur. 3-2 over Liverpool etter scoringer av
Preben Jørgensen, Steinar Aase (‘med låret,
med låret...’) og Svein Mathiesen. Det er
kulturhistorie, formidlet av landets største
kommentatorstjerne noen gang, skuespiller,
dramaturg – alt! Takk Bjørge!
Selv var jeg innom og ’fylte ut’ litt. Jeg ble

sent en lørdag oppringt fra studio. Helt i av-
slutningen, Det mangla rundt to minutter på
side b. Kom over og lav no’, var beskjeden
igjen fra Karsten og Finn.
Fylt opp til randen av biff og dertil hør-

ende riktig drikke skrudde jeg meg opp av
godstolen og taxerte over til vennene i stu-
dio, Hva gjorde jeg? Timet inn et firstemt
mannskor der jeg selv sang alle stemmene
og spilte piano. ’…vi har vunnet denne
kampen..’. Noen ’lånte’ sitater fra Figaros
bryllup av Mozart.
Og spillerne hadde just vært der og

sunget inn to Start-medleys. Kjære minner!
Men imitasjonen min av kong Olav i

starten av kassetten skapte visst litt bråk,
ettersom kildene forteller. Men Karsten for-
talte meg ikke hele den historien!!
DET TRAKK SEG MOT SLUTT-

FØRINGEN AV PROSJEKTET. Døgnrytmen
hadde forskjøvet seg ganske voldsom for
meg, Jeg hadde heldigvis fri fra
lærerjobben, ellers hadde det ikke gått i det
hele tatt.
Av spillerne den gang var lagkapteinen

Trond Pedersen den beste sangeren.
Ham hadde jeg lovt en solo. Men hva?

Jeg tenkte hardt og dypt.
Melodien måtte bli Whittakers The last

farewell, midt i blinken for Tronds baryton
Og i et lynglimt så jeg for meg disse høyt

profilerte kjendisene som hadde vært en så
stor del av mitt liv – og så viktige. En dag
ville det være over. En dag ville Trond legge
drakta si ned i skuffen for siste gang.
Publikum ville ikke gå av skaftet på Markens
når Matta kom slentrende. Livets ubønnhør-
lige faktum, hentet fra den gamle bok: Alt
har sin tid – eller som det vel er oversatt

Noen av spillerne på 1978-laget var også med på seriegullet i 1980.
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Har du sett en Start-kamp på
TV? Lurer du på hva som skjer
«bak kulissene» på Sør Arena
før kamp? Her er en liten
smakebit, samlet av vår
eminente speaker Per Svein
Bostrøm.

Arbeidet med neste kamp for me-
dieteamet begynner tre dager før
kamp. Da sendes endelig kjøreplan ut
til alle impliserte. To dager før kamp
sendes aktuell informasjon ut til Me-
dieteamet. Akkrediteringsfrist for
media som vil dekke kampen er 48
timer før kamp.
På selve kampdagen kommer TV–

selskapet med 3 trailere og 45
personer syv timer før kamp og be-
gynner riggingen. Det rigges opp 11
kameraer på arenaen.

Akkrediteringsgjengen til Start er på
plass tre timer før kamp og mottar og
sjekker inn alt media. Lagoppstillinger
med formasjon skal være klare 70 mi-
nutter før avspark, den kopieres opp
og videreformidles til media.

MØTER. Så begynner møtene for å av-
klare alt før kamp:
Sikkerhetsmøte holdes tre timer før

kamp, møte med media 2 1/2 time før
kamp. Og i mellomtiden holder 45
personer fra TV 2 evt NRK møte og
serveres varm mat i presselobbyen. Da
er det to timer til kampstart.
Start har internt kjøreplanmøte to

timer før kamp.

INTERVJU. TV 2 /NRK gjennomfører
intervju med en spiller fra hvert lag
samt trenere i «superflash» 70 minutter
før kamp. På Sør Arena er da stor-
skjermproduksjonen begynt med blant

Medieteamet på
Sør Arena i arbeid

Fakta
ÅRETS TOPPKAMPER M.H.T.
MEDIEOPPBUD ER KAMPEN MOT
ROSENBORG:
TV: 58 personer
Radio: 3 personer
Skrivende/nett: 30 personer
Foto: 16 personer
Totalt: 107 personer

VIKINGKAMPEN FØLGER HAKK I HÆL:
TV: 59 personer
Radio: 4 personer
Skrivende/nett: 31 personer
Foto: 12 personer
Totalt: 106 personer

På mandagskampene på TV2 Zebra stiller
TV 2 med 12 kameraer og 40 personer in-
klusive de som har studiosending fra are-
naen 1 time etter kamp
På lørdagskampene til NRK stiller de med

13 kameraer 36 personer inklusive de som
har studiosending etter kamp.
Normalt er det 3 TV selskaper som dekker

kampene i Tippeligaen: TV2, NRK og Fot-
ballmedia. I tillegg kommer 1-2 medier som
sender kampene på nett.
NRK, P4, NRJ Kristiansand og gjestende

lags radiokanal dekker ofte kampene på
radio.

MEDIETEAMET BESTÅR AV 20
PERSONER som server media og
produserer lyd og bilder via storskjermene
på Sør Arena.

Mediesjef: Roy Emanuelsen
Mediekoordinator/speaker:
Per Svein Bostrøm
Storskjermspeaker/anker: Tore Løvland
Storskjermspeaker/anker: Arne M. Larsen
TV koordinator: Kåre Petter Mathisen
TV koordinator: Erling Kristensen
Resultatservice/klokke: Tor Anton Bjorvand
Medievert TV/radio: Borgar Haugland
Medievert aviser/nett: Helge Stavik
Akkreditering/presseinfo: Tor Lund
Akkreditering/presseinfo: Torfinn Voreland
Akkreditering/presseinfo: Per Ivar Moen
Catering media: Bjørn Ravnevand
Catering media: Kjell Baasland
Storskjerm/produsent: Kristin Eriksen Vold
Storskjerm/avvikler: Hans Olav Hodøl/
Egil Steinsland
Storskjerm/grafikk: Jan Fredrik Reme
Storskjerm/fotograf 1: Håkon Repstad
Startweb/tekst: Ole-Bernt Kristoffersen
Startweb/tekst: Sture Johnsen
Startweb/foto: Kristin Søvik

Kompetansepersoner
Storskjermleverandør: Endre Storholt
Lydutstyrsleverandør: Håkon Bjartveit
Linjeleverandør: Preben Hjort
Nettverksleverandør: Stein Erik Andersen

TV –selskapet er på plass med 3 trailere og 45 personer syv timer før kamp.

Kjøreplanmøte 2 timer før kamp.
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annet intervju med ekspertkom-
mentatoren, vanligvis en «gammel» Start-
spiller. Og så er Frode Fredriksen der med
lagoppstillingen.
Hymnen avsynges med en lokal artist

som forsanger før dommerne inntar gress-
matta foran de to lagene. Og så er kampen
i gang.
Og etter kampen skal alle avslutte

arbeidet og alt skal pakkes sammen igjen.
To timer etter kampslutt har de fleste av-
sluttet sine gjøremål og natten senker seg
over Sør Arena.

VISSTE DU AT Per Svein begynte som
speaker ved en tilfeldighet i 1972. Under
en treningskamp på sommeren kom ikke
speakeren, og han fikk like godt beskjed
om på overta. Og der ble han sittende.

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

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

SPESIALIST PÅ GRUPPEREISER

Gustav Pedersen AS

• Kontor & datarekvisita

• Storhusholdning

• Emballasje

• Helse

Kjell Baasland serverer NFF delegat Kjell
Borgersen.

Knut Tørum intervjues etter kampen i mixed sone.

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
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Torridal, fra Langemyr til Mosby,
kan skilte med bosetting helt til-
bake til folkevandringstiden, og det
er rike tradisjoner for bosetting, in-
dustri og kreativitet i Torridal. Så
også i moderne tid.

Ikke bare har de bygd opp et fabelaktig
mannskor som har underholdt både
på Sør Arena og i
Holmenkollen. Nå har de
også klart å få seg et eget
felt på Sør Arena: felt R1
med 306 sitteplasser er
bare for torridøler.
André Vaaler, som

ellers er kjent for
teksten til Starthymnen,
hadde ideen før 2010
sesongen. Han fikk med
seg noen venner og kjente og
de kjøpte 55 sesongkort på et
av kortsidefeltene. En innertier.
Det at en hel gjeng går sammen og kjøper

sesongkort gjør at man er sikret å sitte ved
siden av personer man kjenner og vil kom-
mentere kampen sammen med. Så hvorfor
ikke utvide det til neste sesong og la enda
flere få ta del…?
Nysatsingen «Torridalfeltet» ble annonsert

åpnet i forbindelse med Torridal ILs fotball-
gala, som samlet ca 600 store og små

idrettsglade ungdommer i Torridalshallen.
Fotballgalaen er den tredje på rad og ar-
rangeres for å hylle alle klubbens lag og
takke for innsatsen i sesongen 2010.
Starts Christer Kleiven og Espen

Børufsen kastet glans over arrangement og
delte ut premie til lagene og skrev auto-
grafer så blekkspruten stod. Mads
Stokkelien skulle også vært med, men ble

stoppet av et U21-uttak.
André Vaaler tok i mot
påmelding til 2011s største
løpende lokale sosiale ar-
rangement: sesongkort
til «Torridalfeltet».

Og resten koste seg
med gode venner, løp
litt rundt omkring som
barn har for vane, drakk
litt kaffe (som voksne har

for vane) og var —-
sosiale.

NÅR DET ER SAGT så er det åpent
for flere idrettslag, venneforeninger og vel-
foreninger til å gjøre det samme. Vi for-
venter nesten å få høre om
Randesundsfeltet og Vågfeltet før sesongen
2011 blåses i gang.
Grimfeltet, damefeltet, Birkenesfeltet og

Lundfeltet er også mulige alternativer.
Menigheden og Miniheden har allerede
egne felt.

Nytt tiltak fra den kreative
bydelen Torridal

Torridal har i følge statistiske kilder om
lag 3 800 innbyggere.
Torridalfeltet på Sør Arena (R1) har ca
306 sitteplasser.
Dvs at man har satt mål av seg til å
samle ca 10% av lokalbefolkningen
med sesongkort på Sør Arena. Et pris-
verdig tiltak!

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

Interesserte bes «organisere» seg og ta
kontakt med Start på telefonnummer 38 10
66 66 eller send epost til billetter@ikstart.no.

Christer og Espen delte ut premier. Etter premieutdelingen var det lang kø for å få sikret seg lagbilde av Start 2010,
signert av Christer og Espen.

André Vaaler tok i mot påmelding
til «Torridalfeltet»



IK Start har klatret vekk fra nedre
del av «Grasrottabellen» og be-
finner seg nå i midtsjiktet. Men
målet bør legges mye høyere.

Klubben Start ligger 1. november an til å
kunne innkassere nærmere 350.000
blanke kroner fra Norsk Tipping i 2010. En
økning på om lag 70.000,- fra fjoråret.
Penger som fordeles til junioravdelingen
og det virkelige grasrotarbeidet i klubben.
Men vi har stort forbedringspotensiale.

Som vi ser av tabellen over genererer
Vålerenga store summer til sitt grasrotnivå.
De nærmer seg fantastiske 2.000.000,-
som deres 3200 spillere har generert. De
er også den klubben som hatt størst øk-
ning i antallet spillere i 2010.
I 2011 skal vi bikke 1000 tippere! Verv

en venn…

Hver grasrotdeltager genererer i snitt
mellom 400-500 kroner til klubben sin.
Mange har trodd at det er en del av

gevinsten man avgir til klubben, men det
er riv ruskende 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 gras-
rota 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 ut-

viklingen av våre yngste spillere og
fremtidige helter! Har du bekjente som
tipper? Verv dem til å bli Grasrotgivere for
Start.
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Grasrotandelen
Klubb Totalt inn jan-1. nov Ant. tippere 1.1. Ant. tippere 1.11. Økning
Vålerenga 1644510 2813 3200 387
Lillestrøm 697966 1102 1197 95
Strømsgodset 550925 1105 1108 3
Odd 537741 871 937 66
Brann 472283 1003 1153 150
Stabæk 440866 962 1054 92
Tromsø 398218 879 947 68
Sandefjord 381906 735 750 15
Start 307844 627 727 100
Haugesund 286705 606 634 28
Rosenborg 267193 623 736 113
Hønefoss 213692 354 392 38
Molde 210861 472 508 36
Viking 160127 357 399 42
Aalesund 148602 392 407 15
Kongsvinger 85763 191 204 13

- din lokale aksjefondsleverandør

www.sigmafondene.no

La oss fortelle deg hvorfor du bør 
investere i helse- og energisektoren nå!

TA KONTAKT
TLF: 38 05 65 00

ors fLa os
eertesinv

www.sig

ororfe deg hvellrt
gi helse- og ener

gmafondene.n

e aokal- din l

du bør
en nå!orisekt

no

andøerveondslaksjef r

– Har du registrert tippekortet ditt
på Idrettsklubben Start?
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Folk flest tror ofte at fotballivet er
glamorøst. Sure sokker i en svett
garderobe, lange og harde tren-
ingsøkter, reisedøgn borte fra
familie og venner er ikke det vi
forbinder med en fotballspillers
liv. Vi har en tendens til å tenke at
fotball stort sett inneholder ære
og berømmelse etter fabelaktige
minutter på banen.

En fotballspiller får leve ut gut-
tedrømmen sin. Han kan leve av det
som en gang var hobbyen hans. Men

det er kort vei fra himmel til hevete for en
fotballspiller. Fotballspilleren, som i en
kamp ble spådd en fremtid i det fineste
selskap i utlandet, kan risikere å gå av

VED SKADEAVBREKK. Ei annen kone har
fortalt meg om usikkerheten hun har følt i
forbindelse med at mannen var langtids-
skadet. Vil han kunne komme tilbake? Er
karrieren over? Hva skal vi leve av nå?
Denne konen hadde vært på flyttefot med
mannen i mange år. Hun hadde vært med
på oppturer og nedturer, men som hun sa:
« Det tyngste er når han er skadet. Han er
ikke like grei å ha med å gjøre da.»
Samtidig som dette hjertesukket kom,
trakk hun frem det positive: «Vi kan tilb-
ringe mer tid sammen, og helgene blir ikke
like låst. Han har mer overskudd til
ungene.»

MANGLENDE UTDANNELSE. En annen
usikkerhet rundt avslutning av en fotball-
karriere er spørsmålet rundt hva mannen
skal arbeide med. Det er dessverre svært
mange fotballspillere som kun har kon-
sentrert seg om fotballen og som ikke har
annen utdannelse enn videregående skole.
Det har vært en del fokusering på dette de
siste årene. Enkelte fotballklubber har for-
søkt å oppfordre unge spillere til å ta ut-
dannelse, men så lenge presset er så tøft
for å få fast plass på laget, er det ytterst få
som har klart å få en inntektsgivende og
trygg utdannelse de kan bruke etter endt
karriere. Noe av dette problemet kan
kanskje oppveies av god økonomisk
planlegging, men uansett setter det store
krav til at spilleren tenker fremover mot
tiden som kommer etter endt karriere.

banen i skam etter neste kamp. Både
publikum og media kan være hjerteløse
når det gjelder dette. Dette påvirker
spilleren, og i neste omgang familien hans.
Og det er disse personene dette skal dreie
seg om. Koner, samboere, kjærester og
barn.
Jeg har arbeidet tett inn på Start-

spillerne i nesten ti år nå. Jeg har vært så
heldig å bli kjent med noen av spillernes
koner også. Med enkelte av dem har jeg
hatt lange koselig samtaler hvor jeg har
fått innblikk i hvordan dette såkalte
«glamorøse» livet kan være. Eksemplene
på hva disse konene må ofre er mange,
men det merkelige er at ingen av dem har
klaget. De har bare fortalt historier hvor det
er jeg som har tenkt at dette livet ikke alltid
kan være lett. Men hva skjer med damene
som følger med på «lasset» og som
kanskje mest av alt ønsker seg et
harmonisk og forutsigelig familieliv?

RIS FRA PUBLIKUM OG MEDIA. Ei tid-
ligere fotballkone fortalte at hun i perioder
følte ubehag med å ta med barna på fot-
ballkamp. Når mannen hennes spilte godt
var det greit, men hvis han ikke hadde
dagen, ble det høylytt kommentert. Skjells-
ordene var utallige, og kunne til dels være
grove. Dette gikk ofte så inn på eldste
barnet at hun sluttet å gå på kampene. En
periode gjemte hun avisene så den of-
fentlige utskjellingen gjennom media ikke
skulle ligge åpent i stua hjemme.

Har du husket å gi din kjære
en blomst i det siste…?
Det glamorøse fotballivet og «fotballenkene»
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NY KONTRAKT…? En annen ting som de
færreste av oss tenker på er hva som skjer
med koner og barn til spillere som bytter
klubb. Under dagens økonomiske forhold
blir ofte kontraktene korte og tilværelsen
mer usikker. Noen spillere bytter klubb
ofte, kanskje hvert andre eller tredje år. De
flytter langt, og koner og barn følger med
på lasset. De mister nettverket de har opp-
arbeidet seg, og de må kanskje slutte i en
jobb og på en skole de trives i. Dette er
kanskje det største offeret. Usikkerheten
rundt ny skole for barna og en ny jobb og
hverdag for kona. Jeg vil tippe at dis-
kusjonene er langvarige på hjemmeplanet i
forbindelse med bytte til ny klubb. Det er
spesielt i forbindelse med dette jeg be-
undrer disse konene. De ofrer mye for at
mannen deres skal få holde på med det
som han brenner for. Jeg spurte ei kone
om hvordan hun orket dette? Jeg glemmer
aldri det svaret jeg fikk. Hun smilte og sa:
«Dette visste jeg ville komme da vi ble
sammen, men fordi jeg er så glad i ham,
kunne jeg ha fulgt ham til månen.»
Kona til en annen fotballspiller fortalte

om overgangen til en utenlands klubb. Hun
var ung og var totalt uforberedt på hva
som møtte henne da hun flyttet etter
mannen. Det var lite felles opplegg for
konene i klubben de kom til, og hun opp-
daget raskt at champagnefaktoren var
mye høyere enn hun hadde forestilt seg. I
denne klubben var hun bare kona til
spilleren. Hun fortalte om den første festen
hun var med på og hvor hun stilte i sin fi-
neste H&M kjole. De andre konene handlet
helt tydelig på helt andre motehus… Det
som telte var å «glitre» mest. Hun fortalte
også at det var svært vanskelig å skape et

han legge seg tidlig. Hun sa også at hun
synes synd på mannen som bare svært
sjeldent hadde mulighet til å være sammen
med de gamle kameratene sine. Dette var
noe han savnet.
Det at helger og fridager ofte forsvinner i

en fotballfamilie, er helt vanlig. Når andre
familier kan kose seg på ulike måter, er det
full jobb hos fotballfamilien. Kona til en
som har arbeidet tett med spillerne i
mange år, fortalte at de ikke fikk døpt
sønnen før det var gått nesten ett år.
Mannen hadde ingen frihelger.
- Du ser sønnen vår var nesten ett år da

han ble døpt. Vi kunne ikke finne en dag
for dåpen, det var jo kamper hver søndag.

GI EN BLOMST… Det er ingen tvil om at
det kan være fantastisk å kunne arbeide
med sin største interesse. Det er en positiv
side som ikke må glemmes. Men vi som
ikke lever dette livet, og da spesielt media,
bør ikke glemme at det ikke er like
harmonisk hele tiden. Media bør heller ikke
glemme at når de kjører saker mot
enkeltpersoner i en fotballklubb hvor vink-
lingen er negativ, kan det også få kon-
sekvenser for familien. Spesielt der det er
barn involvert.
Og til slutt. Dere spillere og andre som

bruker mye tid på jobben i en idrettsklubb.
Er du selv bevisst på hva kone, barn,
samboere og kjærester «ofrer» for at du
skal kunne holde på med jobben din?
Husker du å takke for dette med jevne
mellomrom? Et lite tips: Kjøp med hjem en
blomsterbukett. Det er utrolig lite som skal
til for å føle seg verdsatt…

Hilsen fotballsupporter

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

www.personalhuset.no

VI BISTÅR MED
REKRUTTERING
PERSONALUTLEIE
OMSTILLING

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

nettverk rundt seg. De vennene hun fikk
var personer utenfor fotballmiljøet, og det
tok tid. I og med at mannen hadde svært
travle dager, ble det mye alenetid på
henne og sønnen. Hun fortalte at i en pe-
riode var mannen så lite hjemme at sønnen
gråt når han så sin far. Han var en
fremmed.
Ei annen kone, som hadde en mann

som skulle legge opp, kom med et
hjertesukk en gang: «Å, jeg gleder meg til
han skal slutte. Da kan han bli mer sosial.»
Hun hadde like før fortalt meg om
sommeren som hadde vært, og hvor hun
hadde gått i fire av fem bryllup alene. Og
den ene gangen mannen var med måtte
han gå hjem kl 22.00 fordi han skulle spille
kamp dagen etterpå. Hun visste hva hun
gikk til da de giftet seg, men hun uttrykte
frustrasjon over mangel på normalt
familieliv. Selv det å kunne kose seg
hjemme med god mat og drikke var det
begrensninger på. Alkohol var forbudt før
kampdag, og skulle han spille kamp måtte
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Økonomisk sett så sitter Start
Toppfotball igjen med ca 500.000,-
etter å ha gjennomført a-ha
farewell tour-konserten for ca
14.500 publikummere på Sør
Arena 11. september 2010.

Det er Cathrine Aanensen, event-
ansvarlig i Start, som oppsummerer
arrangementet i september slik.

– Men Start høstet vel noen verdifulle
erfaringer ved en slik avvikling av ar-
rangement?
– Når det gjelder erfaringene vi gjorde

oss så var det noe annerledes enn de fo-
regående konsertene da vi denne gangen

men på konsert serveres det alkohol og
det er ikke til å komme unna at det er ikke
alltid like enkelt å organisere køer osv.
Vi burde nok heller ha hatt flere utsalgs-

steder nede på banen har vi sett i ettertid.
Det er fullt mulig og kapasitet til å lage et
par utsalgssteder til på langsidene i tillegg
til baren som var plassert på midten.

– Og gresset tålte påkjenningen?
– Banemann Geir Lie skriver i sin

evaluering at det var proft gjennomført,
resåing og dressing i forkant så i utgangs-
punktet ut til å være en suksess. Skadene
på grettes har ikke hatt nevneverdig be-
tydning for spillet i etterkant og han gleder
seg til neste gang så ingen ting kan være
bedre enn den tilbakemeldingen. Det skal
sies at vi var meget spente i forkant da vi
så hvor stor produksjonen ble…..

– Men alt i alt fornøyd så neste år
kommer kanskje U2?
– Det er ønskelig fra Start sin side å

gjennomføre flere konserten, men pga
kapasitet og honorarer som artistene skal
ha står vi ikke først i køen når turnelister
blir lagt ut. Det er dessverre Oslo og
Bergen som drar fordeler her og som
klarer å selge ut stort sett alt av konserter
som settes opp.
Men bookingaktører vet at Sør Arena

ønsker flere konserter så vi får smøre oss
med tålmodighet frem til neste anledning
dukker opp. Så hvem vet, kanske kommer
Bono neste gang, avslutter Cathrine Aa-
nensen.

kun var utleier av arenaen, i tillegg til at de
leide personalet fra Start Toppfotball.
Ved de andre konsertene hvor vi var

med- arrangør hadde vi en litt annen over-
sikt over arrangementet, men denne
gangen ble stort sett hele produksjonen
organisert fra Stageway sin side. Jeg
jobbet som prosjektleder og var
bindeleddet mellom arrangør og Sør
Arena, det var viktig å sørge for at ikke det
var oppgaver eller ansvarsområder som
falt mellom to stoler sier Cathrine Aa-
nensen.
a-ha kom med den største produk-

sjonen som er levert i Norge, men sam-
arbeidet mellom de involverte i Start og
Stageway gikk veldig bra. Det er noen ut-
fordringer med logistikken som gjør at
kostnadene blir noe høyere på Sør Arena,
det kan nevnes at «Maratonporten» er
smal og for lav under taket til dette bruk.
Da de skulle rigge scenen måtte de lesse
alt av utstyr på lastebiler fremfor å kunne
kjøre semi-traileren rett inn på arenaen.
Det var ca 40 semi-trailere som skulle

lesses av og på så det sier det seg selv at
det ble en del ekstra arbeid i forhold til
andre arenaer hvor de kan kjøre rett inn,
sier Aanensen.
Og fortsetter: Vi hadde også utfordringer

knyttet til serveringen og her er det for-
bedringspotensiale. Her la arrangøren en
del føringer og vi erfarte at det er trangt
rundt kioskene når det er så mye
mennesker. En ting er pølser på kampdag,

Denne porten var for lav og for smal, slik at utstyr
fra 40 semitrailere måtte lastes om.

U2 neste på Sør Arena ?
a-ha underholdt på Sør Arena. 14.500 møtte frem og la igjen kr. 500.000,- til Start.
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En milepæl er nådd - og nå er
det feststemning blant tilheng-
erne på Facebook. Start har fått
langt over 20 000 tilhengere på
Facebook. Dermed er det
mange tomler opp på
www.facebook.com/ikstart

Fantastisk med godt over 20 000 til-
hengere. De bor over hele kloden, men har
hjertet i Start. Dette har med identitet å
gjøre. De er i alle aldre og tar gjerne de-
batten på våre facebooksider. Mange av
spillerne er også medlemmer. Og de får
med seg at facebooktilhengerne setter pris
på spillerne, kommenterer mediesjef i Start
Roy Emanuelsen.
Hvorfor er det viktig med mange som

liker facebook-siden?
Vi ønsker jo å kommunisere med våre til-

hengere. Dette er en ypperlig mulighet for
å gjøre dette. Vi har oppfordret folk til å
verve flere medlemmer. Folk er utrolig
sporty og tar utfordringen på strak arm,
sier Emanuelsen
Vet vi hvor de kommer fra?
Vi ser at mye av trafikken til ikstart.no

kommer fra Facebook. Rundt 20 % av be-
søkene kommer fordi Start eller andre
lenker på Facebook. Og trafikk på ik-
start.no genererer penger til Start.
Start twitrer også.... ?
Vi twitrer, men ikke så mye. Knut Tørum

er foreløpig ikke klar for å twitre fra
benken, men det kommer nok snart. For
eksempel «Hvem bytter vi ut nå?»:-)
Start er på sosiale medier og er med der

hvor fremtidens kommunikasjon skapes!

Visste du at…
AVSKJED MED
BERNT HULSKER BAND
Bernt Hulsker Band gikk på scenen
for siste gang i Kristiansand 26.11.
2010.
Dermed er en epoke ferdig for

Hulsker, Hæstad & Co.

ALF MATHISEN fylte 80 år
4. desember. Vi gratulerer!

LENE MYKJÅLAND
Fotballpresident Yngve Hallén over-
rakte henne prisen som som årets
kvinnelige fotballspiller i 2010.
Lene tilskriver mye av æren til opp-

holdet i klubben Washington Freedom
mye av æren.

START FORRIGE
TOPPSCORER I ELITESERIEN
Heter Totto Dahlum. Han scoret 20
mål med et snitt på 0,81 mål pr. kamp.
Året? 1990! Det er en stund siden….

FANS PÅ BORTBANE
Stadig færre kjøper billetter til favoritt-
lagets bortkamper. Start ligger på
plassen rett over kvalikplassen med et
snitt på 186 solgte billetter.
VIF topper med sine 647 snitt-

billetter.

TILSKUERTALL
Start ligger på syvende plass på ta-
bellen over gjennomsnittelig
publikumsbesøk på hjemmekamper
med sine 8388 solgte billetter.

GRATULERER MED 85-ÅRSDAGEN
på etterskudd, Karsten!

21.501 personer liker IK Start,
på Facebook

Jørgen Reme

Remco AS
tror på en

god Start-sesong
i 2011
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Vi stilte noen korte spørsmål på
mail til tilfeldige Startsupportere
og IK Start-medlemmer.

1. Hvilken Startspiller har vært
best i år?

2. Hvilken Startkamp husker du
best fra 2010-sesongen?

3. …og hvorfor?
4. Hva mener du bør gjøres for å
øke publikumsoppslutningen?

Her er et knippe av svarene:

BJØRN MAYER
1. Espen Børufsen
2. Start – Vålerenga
3. Offensiv fotball – mange mål – Spenn-

ende kamp
4. Billigere billetter, flere ståplasser, få

mer support i byen, øltelt utenfor sta-
dion, enda bedre lag – forsterke med
en kanon i hvert ledd – det er ikke så
fryktelig mye som skal til for å være
med i toppen.

BJØRN BERGSTØL
1. Clarence Goodson spilte nærmest som

etternavnet skulle tilsi.
2. Siste kamp mot Haugesund.
3. Avslutningen av kampen viste slik inn-

sats og publikumsappell at det ga vyer
for neste sesong.

4. Viser til forrige pkt. Vises det slik inn-
satsvilje som vi har sett i noen kamper,
særlig sluttfasene, vil publikum
komme. Det er spillerne som må vise
innsats og spilleglede - da kommer
også publikum. Alt starter på gresset.
Administrasjonen tar sine tak og det er
å håpe at hele klubben lykkes.

IVAR KIRKHUS
1. Goodson
2. Start – Vif
3. Fordi spenninga holdt hele veien inn,

og målene var mange! Nydelig seier
rett og slett!!

4. Engasjement rundt i byen, i
menigheden, flere opptog fra
kvadraturen, fortsatt hymne :) og selv-
sagt godt spill

DAG ANDERSEN
1. Solomon Owello
2. Start - Vålerenga 5-3
3. Det er noe av det beste Start har vist

på Sør Arena. Det var et fyrverkeri av
en kamp, som nesten gikk galt. Følte
meg egentlig ikke trygg på seieren før
dagen etter.

PER SVEIN BOSTRØM
1. Clarence Goodson
2. Start – Vålerenga (5-3)
3. Et fyrverkeri av en kamp med hele 8

mål!
4. - Selge billettpakker til fotballklubbene

på Sørlandet. (Look to Torridal)
- Forsterke samarbeidet og besøkene
på skolene på Sørlandet
- Innlede samarbeid med Universitetet
i Agder. Her er det over 8000 studenter
- Åpne Startbutikk på Sørlandssenteret

ERIK RUTHFORD PEDERSEN
1. Kenneth Høie
2. Hjemme mot VIF.
3. Gøy å vinne 5-3 mot dette laget.

Kenneth med suveren inngripen som
hindret 4-4. I stedet sendte han av
gårde et flott utspill som Ole
Martin omsatte til 5-3. Var det noen
som snakket om matchvinner. Det er
«Kinderegg-kamp» for meg. (Tre i en
pakke).

4. Følg eksempelet til Torridal. I.L Fyll
stadion med klubber i ulik farge, og
med motivasjon om å ha det gøy på
Sør Arena sammen med oss.

KJELL ROSENBERG
1. Goodson, selv med svakere

høstsesong enn forventet.
2. Cupkampen mot Rosenborg.
3. Vi ledet, godt spill fra begge lag, uhyre

spennende men dessverre tap til slutt.
4. Det må gjøres noe med TV- avtalen når

den skal fornyes. ( F.eks. ikke kamper
på mandager, onsdager før påske, Vik-
ing - derbyet må gå på søndag o.s.v.)
- Satse på å trekke flere familier og
spesielt flere kvinner med spesielle til-
tak på enkelte kamper.

CARL VIGGO AXELSSEN
1. Clay
2. Vålerenga hjemme
3. Mange mål og årets mål ble scoret
4. Mer mediadekning pga bruk av unge

og ikke minst lokale spillere! (se godset
og Ronny Deila), flere tilbud ved bruk
av startdrakt. Mer familietilbud (pakke-
priser).

4. Det er jo bare å vinne alle kampene
det. Neida spøk til side. Vi må ta godt
imot vårt publikum, slik at de føler seg
hjemme på Sør Arena. Alle må bli mer
proffe i kundebehandlingen. En for-
nøyd tilskuer er ofte den beste ambas-
sadøren for oss ute i «hverdagen».
Hele Startfamilien må bli allemannseie,
og vi må begynne å skryte av de som
kommer i stedet for å klage på de som
ikke møter opp. Ellers er det bare å
glede seg til sesongstart 2011.

FRODE FREDRIKSEN
1. Ole Martin Årst
2. Start – VIF
3. Det var en målrik kamp som gikk i vår

favør
4. Vinne flere kamper. Skape enda

sterkere kultur for å gå på kamp blant
sørlendingene. Jobbe videre med iden-
titetsbygging.

TOM EDVARDSEN
1. Solomon Owello
2. Start – Stabæk 3-2
3. Fine mål, stor vinnervilje og ikke minst

evnen til å komme tilbake etter å ha
ligget under.

4. Godt stabilt lag med gode profiler.

ANDRÉ VAALER
1. Ole Martin Årst
2. Start – Vålerenga 5-3
3. En kamp som hadde alt!
4. Et gnistrende Start lag og flere

sørlendinger som får smaken på an-
grepsfotball, stemning og sosialt
samvær.

MIKKEL BJØRNSTAD
1. Syntes Ole Martin virkelig har funnet

tilbake til den spilleren han er i år.
Veldig imponerende med tanke på
skadene han har vært igjennom.

2. Husker best Aafk kampen.
3. Sommer, sol og seier. Kan ikke bli

bedre.
4. Jeg tror ideer og tiltak som

Torridalfeltet, kombinert med
champagnefotball vil få Sørlandet til
Sør Arena.

Hva husker du fra sesongen 2010?

Det nærmer seg slutten på dette året og tiden er inne for
å takke for det gamle med en hilsen om gledelig jul

og et godt nytt år for klubben og alle andre.
Erik Geelmuyden, styreleder IK Start
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Columbi-egg foran neste sesong
krymper Sør Arena – det enkle er ofte det beste
Jeg tuter i bilhornet hver gang jeg
feier forbi Hommeren. Det er
honnør til mine venner lenger nede
i dalen – torridølene – for et positivt
initiativ for å fylle Sør Arena.

Bygda, jeg velger å kalle det bygd, er
landskjent gjennom orienterings-
løperne Nils og Aasmund Mestad,

samt tvillingene med børse Mette og Bente
Mestad i tillegg til storhopperen Torkel
Monan. Men jeg har alltid regnet Torridal
som «litt utaskjærs» når det handler om
fotball, selv om de har fostret spillere som
Bjørn Ravnevand og Steinar Saga. Det er i
alle fall en duo som aldri noen dommere
glemmer. Men nå vises det et herlig initiativ
fra butikken Bunnpris, opp Gangdalen og
nord til Kulia. Det selges billetter til
«Torridalfeltet» på Sør Arena. Et hundretalls
skal visstnok allerede havnet i klørne hos
torridøler som håper å komme opp i et an-
tall av 300 – imponerende om de klarer det.
Å fylle Sør Arena er et problem. Ingen skal

si at det i år ikke ble gjort forsøk. Men det
lyktes ikke å friste med en bil. Det hjalp
heller ikke da tilskuerne skulle komme gratis
inn i sine klubbdrakter. Jeg tror heller ikke
det hadde hjulpet å invitere alle i Arendal
som gikk i demonstrasjonstog mot syke-
husledelsen gratis på Sør Arena, heller ikke
om arenaen da hadde skiftet navn til Sør
Arendal.
Du trenger ikke å ha møtt svenskekongen

for å motta en nobelpris i økonomi for å
finne svaret på hvorfor dette er et svært inn-
viklet problem.
«Max Manus» hadde neppe blitt noen

kassasuksess på Fønix kino om filmen
samtidig ble satt opp på TV, eller ble til-
gjengelig på andre plattformer som en pc
eller en mobiltelefon. Dersom det hadde
kostet «en snau halvliter» for å få Axel Henie
og Agnes Kittelsen inn i stua, hadde mange
valgt nettopp det fremfor å kave seg ned til

tomme stolseter i arenaens fire hjørner...
Klarere kan det vel neppe sies at Sør

Arena ble bygget for stor.
I de siste bokstavene i Starts jubileums-

bok i 2005 står det også om planene for
den nye arena i Marvika. Sitat:
«Klubben satser på å bygge det nye an-

legget innenfor en kostnadsramme på 120
millioner kroner, da med en kapasitet på 10
000 tilskuere.. Hvis det er arkitektonisk
mulig ønsker Start en modell der det senere
er mulig å utvide med 4000 plasser».
Men det er for sent å tørke seg når det er

gått i buksa. En kapasitet på 10 000 tils-
kuere er det neppe en kjeft som ville
motsagt i dag. I etterpåklokskapens stund
ville det muligens også betydd at det hadde
vært muligheter for selgers marked – rift om
billettene – skru prisene i været...
Det er å tro på julenissen at det i neste

sesong vil komme så meget, meget flere
tilskuere, selv etter det flotte initiativ fra
torridølene som bør rappes av andre
(Venneslafeltet, Byremofeltet, Vallefeltet etc.
etc). Jeg frykter flere «sofa-tilskuere», men
garderer meg en smule, for dette er ingen
enkel løsning:
Dersom Start ligger helt i toppen og vi

snakker gullstrid, da kommer folket – da blir
Sør Arena for liten.
Derfor ok å selge tomme seter til reklama-

seil. Reitan-gruppen bør være en potensiell
kjøper til denne reklameplassen – «Det
enkle er ofte det beste».

Fønix, og gjerne sitte igjen med en P-bot
etter filmen. Da nytter det ikke å banke
slagordet «film er best på kino» i bordet, like
lite som det hjelper å si at fotball er best på
Sør Arena.
Dessuten har kunden alltid rett. Den pillen

er man bare nødt til å svelge.
Fotballen er blitt for lett tilgjengelig. Vans-

keligere er det ikke. Fotballinteressen er
minst like stor som tidligere. Det registrerer
jeg på kafeen min i bygda. Det snakkes
mest fotball/Start. Jeg er også overbevist
om at aldri har flere sørlendinger sett Start
spille på Sør Arena, men det hjelper lite på
økonomien til klubbdirektør Hovstad at da
må vi ta med alle som har sett kampene fra
Sør Arena på tv eller pc – de såkalte
sofatilskuerne.
Tilskuersvikten gjelder ikke bare til Sør

Arena. 8124 sjeler så i gjennomsnitt hver
kamp i Tippeligaen. Ikke siden 2004 har
færre fotballsupportere tatt veien til stadion.

Fotballavtalen med media var i milliard-
klassen, men det spørs om ikke fotballe-
derne har vært for grådige. De har solgt
unna for mye av produktet – skutt seg i
benet om man vil – eller kalle det et selvmål
for å holde oss til terminologien..
Finnes det noe Columbi-egg for å få fylt

opp Sør Arena – en enkel løsning på et inn-
viklet problem?
Uttrykket stammer visstnok fra rundt

1420. I Firenze ble det diskutert om det var
mulig å plassere en kuppel på toppen av
domkirken. En kar med navn Filippe
Brunellechi (tror han het det, og tror han var
arkitekt) foreslo for andre arkitekter at den
som kunne få et egg til å stå oppreist ville få
oppgaven. Da de øvrige arkitekter gav opp
skal Filippe ha «kakket» egget litt i den ene
enden slik at det stod...
En enkel løsning på et innviklet problem.
Christofer Columbus, han som oppdaget

Amerika skal ha kjørt «Filippe» vrien en del
år senere. Det er muligens derfor den enkle
løsningen på et innviklet problem urettmes-
sig fikk navnet columbi-egg i stedet for
Brunellechi-egg...
Hvordan skal tribunene fylles? Det er

«tusenkronersspørsmålet» på samtlige
styrerom i tippeligaklubbene. Start har levert
sitt columbi-egg. I dag velger jeg å kalle det
Rema 1000-varianten - «Det enkle er ofte
det beste».
Start krymper kapasiteten på Sør Arena!
Fire prangende reklameseil skal neste

sesong og i alle fall i to sesonger til dekke
Østre Ringvei 86 - Tlf. 38 10 42 50

SUBARU FORESTER
MED BOXER DIESEL
- en umiddelbar klassiker

– ditt lokale bilverksted på Lund –

Bli medlem i IK Start - tlf. 905 54 797 - e-mail: oskuggen@online.no



Starthallen).
• Du får klubbens blad «Starteren» sendt
hjem til deg. Det utgis vanligvis 2
nummer i året.

• Du kan møte frem på sammenkomstene
til «Tirsdagsklubben». Møtene holdes
hver tirsdag fra kl. 1100. Det serveres
kaffe og kaker, og foredrag om aktuelle
tema holdes.

• Du kan delta på klubbens tors-
dagslunsjer. Lunsjbufe

serveres hver torsdag fra
kl.1200 i restauranten i 1.
etasje på Sør Arena, og
prisen er hyggelig, bare
75 kroner.
• Du kan delta på
«after mach»
arrangementene i
restauranten i 1. etasje

på Sør Arena (rett etter
kampslutt).

• Du kan delta med ledsager
på klubbens vår- og høstfester.

• Du kan delta på medlemsmøter og
klubbkvelder hvor det orienteres om
aktuelle tema.

Medlemskap i IK Start gir deg
mange fordeler, men først og
fremst gir du gjennom medlem-
skapet i idrettsklubben din aktive
støtte, en støtte som vi trenger for
å drive våre idrettsaktiviteter.
Medlemmene utgjør klubbens
«ryggrad». Uten dem var det
simpelthen ingen klubb.

Vi ønsker oss aktive
medlemmer som møter
frem på klubbens års-
møte for å avgi sine
stemmer. Det kan du
gjøre ved å betale kon-
tingenten og å møte
frem på Sør Arena i
mars når årsmøtet
holdes.

HER KOMMER NOEN AV FOR-
DELENE som medlemskapet gir deg:
• Du får 10 prosent rabatt ved kjøp av ditt
sesongkort.

• Du får 20 prosent på ordinære priser ved
kjøp av varer hos Sportsprofil (vis avis
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Medlemsfordeler

Visste du at:
Start spilte sin FØRSTE KAMP PÅ
ULLEVÅL i 1959 mot Vålerengen?
- hilsen Kåre Egeland

GERHARD SKAUGE, vital «donner»
på 82 år, men også aktiv i Startmiljøet,
blant annet i tirsdagsklubben - minnet
om Donns første seier mot Start. Den
kom i 1921, og resultatet ble 2-1 til
Donn.

Gerhard Skauge kåserer for Tirsdagsklubben

BILLETTPRISER OG BESØK. En
oversikt viser at eliteserielagene ikke
våger å øke prisene sine på
sesongkort og billetter. Dette til tross
for at man har stort behov for inn-
tekter. Besøkstallene har sunket fra
toppåret 2007 med et snitt på 10555
tilskuere - til 8108 i 2010.

KARSTEN HAR RUNDET 85. Starts
legendariske trener gjennom en
årrekke feiret 30. november sin 85-
årsdag.
Siden Karsten debuterte som trener

for Start i 1954, har han vært i trener-
stolen for Start hele ni ganger! Siste
periode var i 1996 da han steppet inn
etter Teddy Moen. En uslåelig meritt-
liste i klubbens historie!

START REISER TIL LA MANGA
12. februar og blir med i La Manga
Cup II som spilles frem til 23. februar.
Start møter Odd Grenland, Strøms-
godset og Viking i tillegg til fire uten-
landske klubber.

Start gjør ENDRINGER PÅ SØR
ARENA før neste sesong. Antall
plasser reduseres.
Start vil selge reklameplass i de fire

hjørnene på Sør Arena og reduserer
kapasiteten til maksimalt 11 700 tils-
kuere.
Rent praktisk vil plassene i de

fire hjørnene (både oppe og nede) bli
erstattet av store reklameseil som er
tenkt å skulle selges for tre sesonger.

Du kan delta med ledsager på klubbens høstfester.

Du får 10 prosent rabatt ved
kjøp av ditt sesongkort.

Du får 20 % på ordinære priser ved kjøp av varer
hos Sportsprofil (vis avis Starthallen).

Du kan delta på medlemsmøter og klubbkvelder
hvor det orienteres om aktuelle tema.



Et av tilbudene man har som
Startmedlem er anledning til
deltakelse på klubbens høstfester
og andre sosiale sammen-
komster.

Miljøkomiteen arrangerte grillfest på
Sør Arena i juni 2010 for en engere
krets. Ikke det at den var for

spesielt inviterte, men det er ikke alltid lett
å samle folk på sommerstid. Allikevel kom
96 deltakere.
De som kom og gledet seg med

hverandre fikk smake knasende god grill-
mat anrettet av Martin Stallemo og
Thomas Stav Johanssen sammen med
resten av miljøkomiteen.
At vi samtidig kunne sitte i restauranten

med menn. Administrasjonen stilte sterkt
og trenerteamet var fulltallig.

Ja, og så alle oss andre da.

GOD MAT, GOD
DRIKKE, GODT SEL-
SKAP OG GOD
STARTSTEMNING.
Og etter maten spilte
som vanlig Bjorvands
opp til dans!
Stor takk til miljø-

komiteen som står på og
arrangerer slike sosiale

sammenkomster.
Vi vil ha mer av det Vi trenger

samlinger hvor vi som klubbmedlemmer
kan få snakke med hverandre, mimre bak-
over og tenke fremover…

og se at Start jr. tapte cupkampen for Fløy
etter 0-0 ved ordinær tid og 2-4 på
straffekonkurranse er en
annen sak.
Den tradisjonelle

høstfesten som i fjor ble
gjennomført med
provencalsk mat, ble
gjentatt i år. Og for en
gjentakelse.
Årets høstfest ble ar-

rangert fredag 15.
oktober fra kl 1905 og ut-
over i restaurant 1 på Sør
Arena . Tilstede var 7 (av 8)
æresmedlemmer sammen med 150
«ordinære» medlemmer med følge:
Hele halve seriemesterlaget fra 1980, med
koner, var der. Håndballdamene var der,
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God mat, god drikke, godt selskap
og god Startstemning

Sommerlig stemning på grillfesten i restauranten. Leder Erik Geelmuyden og æresmedlem Karsten Johannessen i munter passiar

Og så var det dans til tonene fra Bjornvands etterpå Miljøkomiteen (Carl Viggo Axelssen, Thomas Stav Johanssen, Dag Andersen,
Halla Svansdottir og Martin Stallemo) mottar velfortjente blomster for ar-
rangement.



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

Kontakt oss for gode tilbud.

www.otralaft.no / T 908 47 780

Håndballen er en aktiv og sunn
gren i klubben. IK Start stiller lag
i alle klasser i Kretsserien.
Fra jenter 12 til Dame.
I aktivitetsserien stiller vi
med lag i jenter 9,10 og 11.

HVEM SKYTER
HARDEST OG
BEST I AGDER?
Hedda (bildet)
gikk av med
seieren om den
beste skytteren
i Agder !
I.K. START

håndballavdeling
gratulerer, og
ønsker lykke til på
Lillehammer !
NHF søkte etter

jenter i alderen 15-16 år, som er gode
langskyttere! De ønsket å sette fokus på
langskudd, og har startet et skuddprosjekt
for jenter født i 1994 og 1995. Prosjektet
kjøres i alle regioner, med finale med alle
vinnerne fra hver region på Lillehammer,
under EM for kvinner i desember 2010.
Hvem skyter hardest i Region SørVest?
Under EM på Lillehammer skal det kåres

en skytterdronning. Hver region sender
sine to beste jenter til Lillehammer.
Disse 14 jentene kommer til Lillehammer

onsdag 8. desember, for å se Norges
kamp mot Slovenia.
De har opplegg torsdag med kvalik til

superfinalen fredag 10. desember, der de
3 beste jentene konkurrerer i pausen i
Norges kamp (mot Ungarn) om tittelen
«Skytterdronning 2010»

med tap 7-10 mot Froland.
Jenter 13 ble klubbens beste lag. De

spilte finale mot Larvik Turn, men tapte
dessverre 15 – 7.
Da hadde jentene en lang cuphelg bak

seg, med mange kamper, + en seriekamp
mot Vindbjart, som de vant 16 - 10 på
lørdag. Imponerende jobbet jenter!

AKTIVITETSERIE I STARTHALLEN. Våre
yngste spillere var 20.11 med på aktivitets-
erien i Starthallen. Masse folk, mye moro,
og ikke minst minibaner på plass i
Starthallen.
Lagene spilte 2x13 minutters kamper, og

stemningen var stor.

Finalen ble gjennomført i tilknytning til
Postenligakampen mellom Vipers Kris-
tiansand og Stabæk søndag 21.
november i Karusshallen.

SØRFESTIVALEN (TROLL-CUP) BLE
ARRANGERT I KRISTIANSAND
Jenter 11 hadde to lag, og begge vant en
kamp hver. Begge lagene spilte flere jevne
kamper.
Jenter 12 stilte med to lag. Begge gikk

til B-sluttspillet. Start 2 ble slått ut i
kvartfinalen, og Start 1 tapte 8-delsfinalen.
Jenter 14 tapte 8-delsfinalen i A-slutt-

spillet.
Jenter 15 ble slått ut i A-semifinalen
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IK Start Håndball

JULET ILBUD

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,-



skulle være, hete, gjøre og ha kontakt
med. En grundig spørsmålsrekke som fikk
opp mange fine tanker.
Nå er det opp til de ansvarlige å få

samlet disse tankene og presentert de på
ordinært årsmøte i desember 2010 og få
avklart endelig retning på supporter-
klubben.
Vi ønsker lykke til med arbeidet og vel-

kommen tilbake på Sør Arena sesongen
2011.

Supporterklubben Menigheden
har gått inn i en fase med
ettertanke og søken etter linjer
fremover.
I juni 2010 avholdt de et ekstraordinært

årsmøte som skulle lage et nytt fundament
og utrede et nytt fundament for fremtiden.
Så begynte man å etterlyse innspill via

diskusjonsforumet på
www.menigheden.no om hva klubben
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Så går vi i dvale og venter på heltane og
sommeren som kommer….

Heltane fra
Sørlandet
Vi har hørt den foran hver
hjemmekamp. Vi har sunget
den. Men teksten? Her er den!

Det blir stille på fjorden
Bådane drar hjem
Med smag av salt i munnen
Kommer æ endelig frem

Går i land ved Sør Arena
Og mågan skriker START
Æ hører Menigheden synge
Hjertet banker så hardt

Heltane fra Sørlandet
Kledd i gult og svart
Uden frykt i øyane
Kjemper for IK Start
Vi skal bryde bølgane
Sammen skal vi slåss
For skuda er trygg på vannet,
Og mannskapet best i landet:
IK Start, heltane fra Sørlandet
IK Start! Vi æ heltane fra
Sørlandet

Tekst: André Vaaler
Musikk: Ivar Kirkhus

Menigheden er i tenkefasen

Christina
gjenvalgt
Startsupporter Christina Magnussen
fortsetter å hjelpe 2 mill. europeiske
fotballsupportere.
I Barcelona 18. juli ble hun gjenvalgt

for et nytt år i Football Supporters Eu-
rope’s Executive Committee. Christina
representerer Norsk Supporterallianse
i FSE.
Vi viser til Starteren nr 2 2009 for

mer info.

KÅRE LARSEN
HANDELSGARTNERI

SØGNE - TLF. 38 05 03 22

Friske blomster
Besøk Tormod på vårt

utsalg på torvet
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Junioravdelingen
– Årsberetning 2010 (utdrag)

ORGANISASJON
Juniorstyret har i 2010 bestått av:
Leder: Dag Andersen
Nestleder: Inge Fossdal
Kasserer: Erik Hoff
Sekretær: Bjørn Halvorsen
Styremedlem: Åse Fossdal
Styremedlem: Linda Johansen

ADMINISTRASJON
2010 har, som de fleste andre år, vært et
hektisk å spennende år for junioravdelingen.
Siden årsmøte har juniorstyret gjen-

nomført 9 styremøter.
Juniorstyrets hovedutfordringer har vært

å skaffe inntekter til avdelingen blant annet
ved kiosksalg på Starts hjemmekamper på
Sør Arena, innhenting av sponsorer, lotteri
og andre dugnader. Junioravdelingens for-
eldre har vært velvillige i kioskene på Sør
Arena, noe som har resultert i et godt øko-
nomisk resultat i 2010.

Juniorstyret har i 2010 engasjert Tom
Edvardsen som trener- koordinator for alle
11-er lagene, og Mikkel Bjørnestad som
smålagskoordinator for 5er og 7er lagene
Keepertrener har vært Roald Rørheim.
Fysisk/løps trener har vært Inge Simonsen.

TRENINGSFORHOLD
Treningsforholdene til lagene i junioravdel-
ingen har vært veldig gode i 2010. Vi har
hatt treningstid i Starthallen (kr 500,- pr
time) til alle 5er og 7er lagene.

START JUNIORA

Trenerne for Starts juniorlag løser ut og spiser reker etter sesongslutt:

KAMPBILDER:
Start junior G97 og G98 på
turnering i Hirtshals, Danmark.
Foto: Ina Austrud.
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11er lagene har hatt treningstid i Sør-
landshallen. I tillegg har alle hatt treningstid
på Stadion Kunstgress og Lille Stadion
Kunstgress.
Det har vært en god rekruttering til våre

yngste lag. Generelt har alle de yngste lag
hatt lite eller ingen frafall av spillere, heller
tvert i mot. Tilbudet til de aller yngste lagene
er i tråd med retningslinjene fra Norges
Idrettsforbund.
I aldersgruppen 13 – 16 år har det vært

noe tilsig fra naboklubber, men det har også
falt fra noen få spillere her. Det kan skyldes
ulike forhold, men målet er jo at alle skal ha
et tilbud så lenge de holder junioralder.

ÅRSAVSLUTNING
Junioravdelings tradisjonsrike års avslutning
ble avholdt søndag 21.11 i restauranten på
Sør Arena. Det ble her delt ut ferdighets-
merker, og statuetter til våre kretsmestere i
G-16 klassen

GAVER
I desember mottok vi en sjekk fra Tirsdags-
klubben på kr 7500,-.
Juniorstyret takker for gaven.

SPORTSLIG
Resultatmessig har lagene hevdet seg bra i
kretsseriene. Det er også oppnådd gode re-
sultater i turneringer. Årets beste prestasjon
er Start Gutte – 1 som ble Kretsmestere i
år.. Vi vil også berømme Gutter 96 og Gutter
97 som kun var millimetere fra kretsmester-
skap i sine klasser. Totalt har avdelingen ca
340 spillere, og deltok i sesongen med 25
lag i seriene.

AVDELING 2010

IK Starts juniorstyre gjør en god jobb, men føler nå at det er på tide med litt
utskifting og nye koster. Er det noen av spillernes foresatte som ønsker å gjøre
en jobb i styret, så ta gjerne kontakt med Dag Andersen. Kontakt info på side 2.
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Etter sesongslutt gjennomføres
en evaluering av sesongen. Alle
ledd gås gjennom. Fra administ-
rasjon til sport og støtteapparat.

Ser vi på talentarbeidet og virksomheten til
Start 2 og Start 3, er det klart at vi er blitt
svekket resultatmessig i år. Begge lag
rykket ned. Samtidig synes det klart at de
positive sidene er der også. Flere unge
spillere har tatt steget opp på Start 2-nivå,
fått spilletid, og konturene av talenter som
kan nå langt, kan anes. I mange av kam-
pene til Start 2 i år, har vi hatt et stort inn-
slag av rene guttespillere som har spilt
mot voksne, etablerte motstandere i 2. di-
visjon.

En komité har senhøstes jobbet med en
innstilling vedrørende strukturen og
hvordan satsingen skal være neste år for
de beste juniorene våre. Og samtidig
sørge for at det også eksisterer en kamp-
arena for de på A-laget som trenger det.
Reglene er mer lempelige i 3. divisjon for

bruk av A-lagsspillere enn i 2. divisjon.
At det også kan gå mot flere intern-

kamper mellom A-laget og Start 2, synes
meget sannsynlig. Et forslag blant andre
Karsten Johannsessen har tilkjennegjort.
Innen vi går i trykken er det ennå ikke

banket og vedtatt hvordan den endelige
kabalen blir. Det eneste som synes sikkert,
er at begge lagene skal bestå videre.

Fikk kontrakt
med Start
Jonas Werner og Johnny Kris-
tiansen har signert sine første
kontrakter for Start.

Werner fikk sine første Tippeliga-mi-
nutter tidligere denne sesongen mot
Molde. I år har han vært en del av
Start 2. Nå knyttes han til Start ut
2011.
Det samme gjør keeper Johnny

Kristiansen. Han har hospitert mye
med A-laget helt siden han ble invitert
med til La Manga på nyåret i 2009. I
Rune Nilssens ”ufrivillige fraværs-
periode” var han fast 2. keeper på
benken.
Johnny var også en engasjert

deltager i A-lagets
badmintonturnering i slutten av
november, og sikret seg sisteplassen
der. Men de siste skal jo bli de første,
som det heter i visse miljøer.
- Begge spillerne har hatt en fin ut-

vikling de siste årene. At vi nå skriver
kontrakt med dem, betyr selvsagt at
de også kan bli tatt opp i A-stallen når
tiden er moden, sier sportslig ad-
ministrativ leder i Start, Rune Ja-
kobsen.
Begge kontraktene løper ut 2011.

Johnny Kristiansen på treningsfeltet på
Dønnestad.

Talentarbeidet og
evaluering

Start 2 feirer seier i garderoben med trøkk

Start på tredje i kampen om de unge
Start kom på tredje mens Strømsgodset troner suverent på
toppen av tabellen over hvor ofte og lenge lagene i Tippeligaen
benytter unge spillere i sesongen 2010.

Norsk Toppfotball har utarbeidet den endelige oversikten over hvor mange spille-
minutter unge spillere har fått i hver enkelt toppklubb denne sesongen.
Klubbene får poeng i forhold til hvor mange unge spillere de bruker samt hvor

mange spilleminutter de unge spillerne får. Spilleren må være yngre enn 23 år, for at
klubben skal få poeng for å bruke ham.
Spillere under 19 år har høyere poengverdi enn de som har fylt 19, men er under

23 år.
Fem på topp i bruk av unge spillere i Tippeligaen 2010
Strømsgodset 539 poeng
Vålerenga 401 poeng
Start 394 poeng
Stabæk 366 poeng
Viking 285 poengJonas Werner.
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Junioravdelingen inviterte alle
medlemmene til årsfest i re-
staurant 1 på Sør Arena søndag
21. november.

En samling med litt felles hygge for alle
sammen som takk for vel gjennomført
sesong. Det ble utdelt ferdighetsmerker og
diplomer til alle som hadde klart mer-
keprøvene, samt diplomer og statuetter til
kretsmesterne i G 16. Årets spillere og
årets toppscorer fikk en ekstra påskjønn-
else.
Og selvfølgelig var det pølser, is, brus og

kaffe til alle som ville.

Årsfest for
IK Starts junioravdeling

Alle som klarte ferdighetsmerke fikk diplom og
merke.

Årets toppscorer og årets spillere fra hvert lag samlet med utmerkelsene sine.

Start har «kapret» Mikkel Bjørn-
stad, ex Skeid, som ny «Smålags-
koordinator» til Starts
junioravdeling.

Mikkel har vært i Skeid fra han startet med
fotball som 5-åring for mange år siden.
Han har kun vært i Skeid før, så Start blir
hans andre klubb. Fra Skeid har han fått
med seg gode skussmål, blant annet som
årgangsansvarlig med ansvar for årsplaner,
øktplaner og oppfølging og kvalitetssikring
av frivillige foreldretrenere.
Nå studerer han idrett grunnfag på UIA.
Som Smålagskoordinator skal han følge

opp trenerne på de forskjellige 5 og 7
lagene. Dvs gjøre trenerhverdagen enklere

for trenerne samt å få kvalitetssikret det
sportslige nivået.
Selv sier han :
Det er veldig viktig for meg å også tenke

egen utvikling i denne jobben. Ambi-
sjonene er å en dag jobbe fulltid med
fotball. Derfor ønsker jeg å søke etter gode
fagmiljøer for utviklingens skyld. Jeg ser
på IK Start som en stor klubb med ett godt
og kompetent fotballmiljø. I tillegg har jeg
møtt på mange hyggelige mennesker så
langt, så dette tror jeg er en klubb som
passer meg veldig bra. Jeg håper også at
jeg kan dra med meg noe av den fagkunn-
skapen vi i Skeid besitter på talent-
utviklingssiden og slik være med å bidra til
å få enda flere egenproduserte Start-

Ny Smålagskoordinator

Mikkel Bjørnstad er ny smålagskoordinator i Start jr.

Vinterkamper
Royal League er lagt på is,
men Fløy satser stort på å få i
gang en større turnering som
de håper kan bli et årlig, fast
innslag.

Start, Viking og de tre svenske topp-
lagene Häcken, Halmstad og GAIS
har allerede sagt ja til å delta på
turneringen. Sørlandslaget, som ad-
ministreres av Fædrelandsvennen,
skal spille kamper mot Viking og
Häcken, før en plasseringskamp
venter.
Disse kampene skal spilles i slutten

av januar.
I tillegg reiser Start til La Manga i fe-

bruar, der de skal spille flere kamper.
Utover LM – skal vi ha flere kamper
her hjemme.
(Motstandere og datoer er ikke klart

da vi gikk i trykken.)

spillere. Samtidig som hovedmålet må
være at alle har det gøy på fotballbanen og
starttreningene er noe man gleder seg til.
Vi ønsker Mikkel velkommen i laget og

lykke til med arbeidet blant våre yngste.

www.ikstart.no
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Start-
pensjonistenes
«Tirsdagstreff»
Tirsdagsgjengen har gjen-
nomført høsten med bravur og
tirsdag etter tirsdag ønsket
velkommen til hyggelige for-
middagstimer på Sør Arena.

I skrivende stund er ikke programmet
for våren 2011 klart, men vi minner
gjerne om hvem man hadde besøk av
høsten 2010:

• Magne Kristiansen. Styreleder i
Start Toppfotball orientererte

• Morten Halvorsen og Geir Åge
Olsen, trenere for våre kommende
stjerner, orienterte

• Per Svein Bostrøm, klubbens
nyeste æresmedlem og mangeårige
speaker vil fortelle om sitt virke

• Bjarte Waage og Harald Båsland
vurderer fotballsesongen og sper på
med en god dose historier.

• Edvard Brøvig gav innblikk i gamle
Kristiansand.

• Kaare Heistein vil fortelle om sin
opplevelse 9. april 1940.

• Norman Liene. Lokalhistoriker på
ukjente veier.

• Erik Geelmuyden, I.K.- formann, ori-
enterer om «stoa».

• Svein Ole Breland. Parksjefen i Kris-
tiansand orienterte om etatens
arbeid med å forme «Blomstrende
Kristiansand».

• Hovedtrener Knut Tørum opp-
summerte sesongen.

7. desember er tiden for den tra-
disjonell juleavslutningen, sammen
med kjente og ukjente.
Terminliste for vårens tirsdager er

klar på førstemøte i det nye året.
For nærmere info ring 38 09 66 95.

Flere profilerte spillere forlot Start
etter sesongen i år.

Det gjelder først
Rune Nilssen, Bernt
Hulsker og Clarence
Goodson som takket
av etter sesongen i
år.
Rune var nestoren

på A-laget. Han
valgte å se på nye

utfordringer som bankmann i Kvinesdal
Sparebank i stedet for en ny 2-årskontrakt.
Rune har vært i A-stallen siden 2000, og er
den nåværende spilleren som har vært
lengst der.

Bernt har vært her
siden 2007. I fire år
har han satt sin del
av preget på
klubben. Både på og
utenfor banen.
Fredag 26.11.

spilte Bernt Hulsker
Band for siste gang

på Havana Etcetera. Bernt og Morten Hæ-
stad som nøkkelmedlemmer.

Clarence tilkjennega
at han ville til andre
jaktmarker nå, men
har vært en bære-
bjelke i laget med sitt
solide stopperspill
gjennom de tre årene
han har vært her. Han
har utviklet seg mye,

og gått fra collegefotball til det ame-
rikanske landslaget og VM-plass i denne
perioden.

Knut Henry
Haraldsen fornyet
heller ikke kontrakten
etter sesongen.

Tidligere i sommer,
ble Cristian Bolaños
solgt til FCK, mens
Geir Ludvig Fevang

gikk til Lokeren. Til tider briljante spillere vi
gjerne skulle sett med videre i stallen.

MEN DET KOM
ERSTATTERE. Inn i
bytte for Bola og Geir
kom Espen Hoff og
Fredrik Strømstad. To
litt annerledes spiller-
typer, men spillere
som har satt og vil
sette sittt preg på
laget. Fredrik trenger
først og fremst tiden
frem mot sesongstart
i mars til å få bukt
med, eller kontroll på
skaden sin, og
komme opp i
skikkelig matchform.
Etter sesongslutt

dukket plutselig Alexander Lund Hanssen
og Birger Madsen opp som erstattere for
Rune og Clay. Lund Hanssen fra Odense,
og Madsen fra VIF. Begge på fri transfer.

Vi ønsker alle som forlater klubben
lykke til i sine videre liv og karrierer og
takker for den innsatsen de har lagt for
dagen for klubben!
Og vi ønsker alle nykommerne vel-

kommen og håper og tror de blir gode
forsterkninger.

Ut og inn i 2010

Tinnheiveien 15, 4629 Kristiansand
www.agdertaxi no

www.ikstart.no



dette anlegget kan få en slik funksjon for
dere, sa Ole Martin Årst.
Deretter fikk Årst og Stokkelien hjelp fra

ansatte i Kaspar Strømme og fremførte
”king cobra dansen”. Da lo barna!
- Dette er vel det nærmeste en kommer

offentlig ydmykelse, sa Mads Stokkelien
med et stort smil etter åpningsseremonien.
Utover ettermiddagen var det full fotball-

aktivitet på anlegget. De to siste årene har
lokalbefolkningen jobbet hardt for å på
plass anlegget. Nå står klubbhus og
toalettanlegg ferdig. To baner er spilleklare,
mens en siste får gresset lagt i disse
dager.
Den eneste som dessverre hadde en

dårlig dag onsdag var Christer Kleiven.
Han ble liggende syk på hotellet.

Fotballanlegget i Mbale, Uganda
er offisielt åpnet. Markeringen tok
helt av med Ole Martin Årst og
Mads Stokkelien Stokkelien i
spissen.

Onsdagen 24. november ble en
drømmedag for barn og voksne i Mbale.
Men også tilreisende nordmenn hadde det
strålende da fotballanlegget ble åpnet. Det
er Start Life Support som står bak an-
legget sammen med Strømmestiftelsen og
Kaspar Strømme.
Det var opptog gjennom byen med po-

litiet og et svært korps i spissen. Deretter
var det en flere timer lang åpnings-
seremoni med kulturelle innslag av barna
og taler fra mange voksne.
- Det har vært en fantastisk markering.

Dette glemmer jeg aldri, sier Ole Martin
Årst til ikstart.no.
Start-kapteinen fikk selv æren av å

holde tale for de over 1000 fremmøtte.
Deriblant en minister og flere prominente
personer, men de fleste var barn og unge
kledd i orange t-skjorter med ”We are on
the same team” på ryggen. Mange av dem
var gatebarn, mens andre har vært det.
Gjennom dagsenteret CRO har de fått et
nytt liv – fotballen er et av hjelpemidlene
for barna.
- Gratulerer til CRO og spesielt til alle

dere barn. Vi tror fotballen er et middel til å
realisere drømmer og håp. Vårt håp er at
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GALLERI BI-Z – STØRST I SØR
Dronningensgt. 39

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

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

J U L E U T S T I L L I N G

Fest fra start til mål

Start-kapteinen Ole Martin Årst fikk æren av å
holde tale for de over 1000 fremmøtte under åp-
ningen av fotballanlegget i Mbale.

Club 21
En forsamling av personer
som har Start i sine hjerter og
som ønsker å bidra til sportlig
fremgang for klubben.

Gjennom de siste ni årene har de
investert ni millioner kroner i Start.
Eventuelle overskudd via spillersalg
blir automatisk pløyet tilbake i nye
investeringer.
Club 21 består i dag av følgende

personer:
Sjur Eftevåg, Carl Viggo Axelssen,

Asbjørn Fr. Asbjørnsen, Bjørn Halv-
orsen, Jan Kjær, Bjørn Johansson, Per
Helge Gumpen, Gunnar Vikeså,
Harald Natvig, Jørgen Reme, Leif
Strømme, Kjell Arnvard, Morten Årik-
stad, Kurt Mosvold, Jan Erik Mushom,
Gunnar Norheim, Ole Nygard, Gunnar
Sædberg, Jens Helge Hodne, Leif
Pedersen, Sølve Høyrem, Syvert Rau-
støl, Erik Tønnesen og Kay
Thorkildsen.

OVER 500 BILDER AV 100 KUNSTNERE



Pålitelighet
Bolighandel er en milepæl i livet.  
Du skal stole på at eiendomsmegleren er  
kompetent, entusiastisk og verdt din tillit.  
Ta kontakt med oss for trygg bolighandel.  
21 års bransjeerfaring og lokalkunnskap hjelper!

Gustav J. Sædberg Eiendomsmegler MNEF
Mobil: 907 84 991 • E-post: gustav@sedberg.no

Hele byens meglerhus siden 1960 • www.sedberg.no
Telefon 38 17 89 00• Markensgt. 4b/6, Kr. Sand - Torvgada 8, Søgne

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




