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1. Styret
Styret i 2010 har bestått av følgende:
Alf Edvard Masternes, leder
Monica Bøklepp, nestleder
Frank Ronny Larsen, styremedlem
Beate Jensvoll, styremedlem
Lars Jørgen Grønli, styremedlem
Anita Egge, styremedlem
Andreas Karlsen, styremedlem
Jørgen Storvig, varamedlem
Merknad: Årsmøtet i 2010 valgte i tillegg Petter Jensen som varamedlem. Han trakk seg like
etter årsmøtet. Styret valgte å fortsette uten å innkalle til ekstraordinært årsmøte for å velge
nytt varamedlem.

2. Styremøter
I løpet av sesongen har det blitt avholdt 12 styremøter. Møtene har i hovedsak blitt avholt
på Alfheim stadion.
Noen av sakene som er behandlet er:
Konstituering av styret
Supporterseminar
Fornying av Isberget
Kick‐off på Driv
Samlingssted
Samarbeidspartnere
Hotellavtale
Felt A
Kontor på Alfheim
Busstur til Sortland
Media
TILs 90 års jubileum
Vakthold på feltet
Fanzina
Tifo
Satsingsturer
Forumet
Banneraksjon mot mandagskamper
I flere styremøter i løpet av sesongen har TILs direktør Stig Ove Sandnes gitt informasjon om
aktuelle saker i TIL. Vi har også hatt innlegg på styremøter av Tom Espen Hellesvik, Børre
Sørdahl, og den brasilianske foreninga.
Styret har i tillegg brukt styreforumet aktivt slik at noen saker har blitt avgjort utenom
styremøtene.
De fleste referatene fra styremøtene er offentliggjort på www.isberget.no.
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3. Medlemstall
Pr. 31.desember 2010 hadde Isberget Supporterklubb 491 betalende medlemmer. Dette er
en nedgang på 82 medlemmer fra 2009. Styret er ikke fornøyd med at vi ikke har klart å
oppnå minst like mange betalende medlemmer som i 2009. Det har vært svikt i
medlemsvervingen og fornying av medlemskapet for de som har vært medlemmer tidligere.

4. Sesongkort
Isberget solgte ca 130 sesongkort på felt A på Alfheim. Dette er en liten nedgang fra 2009. I
tillegg solgte Isberget enkelbilletter til alle hjemmekampene. Salget av enkeltbilletter har
variert fra nesten ingenting til over 80 billetter.

5. A‐feltet
I 2010 flyttet vi til A‐feltet etter ønske fra Isbergets medlemmer. Hovedgrunnen var at vi ble
nærmere banen og at vi ble mer synlig i TV‐ruta. Mange har vært fornøyd med plasseringen,
mens andre har klaget på innslippet ettersom alle andre går inn samme inngang. Dette
kunne by på problemer med hensyn til vakthold på feltet.
Stemninga på kampene har vært fra det maksimale og der man kunne oppleve at
lidenskapen lever til det mer glisne. Og det i en sesong der GUTAN har kjempet i toppen av
tabellen hele sesongen. Det sier seg selv at det ikke minst gir sanggruppa utfordring i å holde
trøkket oppe under hele kampen når det er få supportere på feltet.

6. Media
Isberget har hatt en rekke innslag i både lokal‐ og riksmedia, og for det meste med positiv
vinkling. Blant annet hadde Isberget representanter på NRK under TV‐aksjonen, ellers har vi
hatt flere innslag i Dagbladet, i VG, NRK‐radio, NRK Nordnytt, Radio Norge, Nordlys og
ITromsø. Ulik oppslutning var også noe sistnevnte media gjorde ett stort poeng av.

7. Isberget.no
Redaktør for sidene er Lars Jørgen Grønli, som er den som har stått for størstedelen av
artikler og kampreportasjer i løpet av 2010. Før sesongstart ble alle lag i Tippeligaen
presentert. Vi har hatt kamprapport fra hver kamp, de fleste gangene med en del bilder,
samt at vi har laget noen små korte videoer også i løpet av året, som et slags prøveprosjekt. I
år hadde vi også spillerbørs, den ble brukt for å plukke ut kandidatene til Årets Isbjørn.
Isberget har ikke profesjonelt utstyr verken til filming eller fotografering, det aller meste er
produsert ved hjelp av et lite digitalkamera. Redaktøren har hatt et ønske om at vi kan ha
mulighet til å lage videoinnslag for bruk på isberget.no, men utstyret som nå er tilgjengelig
har for mange begrensinger.
Besøkstallene for sidene har vært varierende, men akseptable for et såpass lite nettsted som
det isberget.no egentlig er. Noen saker/kamprapporter har trukket godt med lesere. Vi vet at
vi følges med i flere medier. Årets mest leste sak var ”Redaktørens brøl” om ”Hele Norges
Rosenborg?”, en artikkel ”selveste” NRK nett fikk med seg og omtalte. Bidragsytere til
produksjon av stoff til nettsidene er uansett absolutt ønskelig. Styret har kjøpt
nettstedsadressene isberget.org og isberget.net i tillegg til isberget.no som vi til daglig
markedsfører. Begrunnelsen er å sikre at ikke andre begynner å markedsføre seg som
Isberget supporterklubb.
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8. Fanzina
Isbergets fanzine, Isflaket, kom ut to ganger i 2010. Den ene ble solgt i løssalg, men lav
innsats på å gå rundt og selge den ble vi som ventet sittende igjen med en stor rest usolgte
blekker. Den andre utgaven ble sendt ut i posten gratis til Isbergets medlemmer, slik vi har
gjort de tre siste årene.

9. Facebook
Leder av Isberget fikk administrasjonsrettigheter på både Isbergets og Isberget sør sin
facebookside. Her har vi forsøkt å linke artikler fra til.no og isberget.no. i tillegg har vi forsøkt
å legge ut arrangementer i Isbergets regi.

10. Kick‐off og medlemsmøte
Styret har hatt ambisjon i å komme medlemmene i møte og arrangerte kick‐off før
sesongstart. Arrangementet var positiv innslag med innlegg fra blant annet Stig Ove Sandnes
som da var tilsatt men ikke tiltrått som direktør i TIL og avtroppende tippeligadommer
Øyvind Alapnes. På kick‐offe ble det også arrangert TIL‐quiz. Senere på sommeren arrangerte
styret et medlemsmøte i kombinasjon med bortekampen mot Haugesund. Dette ble et
medlemsmøte med svært liten deltakelse.

11. Samlingssted
Like etter årsmøtet i 2010 ble det gjennomført møte med ledelsen på Smud. Her fikk vi
garantier for at stedet ville videreføre avtalen med Isberget. To uker senere gikk eierne til
skifteretten og slo samlingsstedet konkurs. Vi fikk da informasjon om at stedet skulle
gjenstartes med nye eiere etter oppussing. Styret stolte på at dette kunne realiseres. Dette
ga nye utfordringer for å kunne ha ett sted å samles i mellomtiden. Victoria Fun pub ble
redningen i hele vårsesongen, unntatt var kampen mot Enga der vi brukte Rogers som
samlingssted. Nye Smud kom senere i gang, men bare ei kort tid og vi fortsatte på Fun. Det
er forståelig at mange supportere ble usikker på hvor vi skulle samles og dette kan ha bidratt
til lavere oppslutning på forspill enn tidligere.
Tidligere år har vi erfart at kostnadene på transport fra samlingssted til Alfheim har vært
stor. Ikke mist merket vi dette i 2010 når vi ikke hadde noen å dele kostnadene med.
Bedriftsidrettslaget i Cominor tok initiativ til å kjøre bussen, passasjerene betalte normalpris
på billett og inntektene gikk direkte til bedriftsidrettslaget.

12. Dugnad/salg av supporterutstyr
Slik som de siste årene har vi også i 2010 hatt stand i samarbeid med TIL på Nerstranda og på
Stadion. Det er positivt å registrere at flere har vært med å bidra til salg av supporterutstyr.
Styrene de senere årene har ment at det meste av supporterprodukter som selges
produseres via avtalen som TIL har. Dette fordi Isberget ikke har lagerkapasitet. Isberget har
fra tidligere hatt terasseflagg på lager hos TIL som også ble solgt i 2010.
Årsmøtet i 2010 signaliserte et ønske om flere supporterprodukter så som blant annet skjerf.
Styret bestilte 100 skjerf som primært ble solgt til medlemmer. Skjerfet har Isberget‐logo på
den ene siden og TIL‐logo på den andre siden. Prisen ble satt til kr 100,‐, dette gir ikke
spesiell god økonomi men som sagt ett godt medlemstilbud. Isberget har solgt skjerf og
terasseflagg både på stand i Tromsø og på borteturer som er arrangert av Isberget sør.
Interessen for terasseflagg var spesielt stor i fotballhallen på Sortland. Ved sesongslutt var
det knappe ti skjerf igjen.
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13. Samarbeidsavtaler
Styret har hatt et ønske om å gi bedre tilbud til medlemmene. En avtale for overnatting har
vært ønsket. Styret inngikk hotellavtale med Thon som gir medlemmene lavere pris på dager
der belegget ikke til vanlig er særlig høyt, dette gjelder for flere hotell spesielt i helgene.
Styret har sendt informasjon til de andre supporterklubbene slik at de kan benytte seg av
avtalen for overnattinger i Tromsø. Dette er blitt positivt mottatt av både egne medlemmer
og av bortesupportere.

14. Sanggruppa
Sanggruppa og forsangere er vesentlig for å holde oppe god stemning før og under
kampene. Mange sangforslag fra forumsidene blir brukt og vi har sett at dersom flere er med
å dra i gang sanger så stiger stemninga betraktelig. Vi erfarer at mange gode sangforslag
også kommer på borteturer og i bussen der kreativiteten blomstrer. Som tidligere nevnt har
det vært varierende antall supportere på feltet og det er ikke lett å holde sangen på høyt
nivå

15. Tifo
Tifo‐gruppa har vært aktiv og dette fikk alle som var på jubileumskampen for TILs 90‐års
markering der det ble laget en stor Tifo foran hele Coop‐tribunen. Tifo‐gruppa har som
tidligere hatt ulike tifo for kampene og banneraksjonen mot mandagskamper ble
avslutnings‐tifoen i 2010. Tifo‐gruppa har hatt ansvar og deltatt på sikkerhetsmøtene før
hjemmekampene.

16. Supporterseminaret
Norsk supporterallianse (NSA) avholdt sitt årlige seminar for supporterklubbene i februar på
Ullevaal stadion. Seminaret som gikk over tre dager (fredag‐søndag) tok for seg flere saker
som angår supporterklubbene. Deltagerne deltok på kursing om blant annet økonomi,
sikkerhet, håndtering av media mv.
De aller fleste supporterklubbene til lag i tippeligaen og adeccoligaen er medlem i NSA, også
en del supporterklubber for lag i 2.divisjon står som medlem. De fleste klubbene var tilstede
med supportere i Oslo denne helga, og fra Isberget deltok Lars Jørgen Grønli, Frank R Larsen
og Mary‐Ann Erikstad (Isberget Sør). NSA dekket reisen og det meste av oppholdet, men
klubbene må selv betale deltageravgift.

17. Borteturer
Isberget Sør har som vanlig hatt en del bussturer, men som navnet tilsier har de foregått
”sørpå”. Her i nord har vi kun kjørt en busstur i 2010, av forståelige grunner. Til cupkampen
mot Sortland på Sortland i mai satte Isberget opp buss fra Tromsø. Vi trengte et visst antall
påmeldte, det klarte vi å få, og dermed ble det kjørt tur, som ble en morsom langtur med
quiz på tur til Sortlang og mange kreative deltakere som laget sanger på hjemturen. Vi
startet tidlig på dagen, og var ikke tilbake i byen igjen før ut i de små nattetimer. Dette var
den eneste organiserte supporterturen vi satte opp her i nord, forruten borteturen over til
Dalen der vi fikk sendt dalingan ut av cupen. Vi konstaterer at TIL fortsatt er Nord‐Norges
stolthet i og med at Glemt er der de hører hjemme, minst et nivå lavere enn Tromsø IL og
Tromsdalen i enda lavere divisjon.
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18. Isberget sør
Isberget sør gjennomførte avdelingsårsmøte på Harrys før bortekampen mot Lillestrøm der
det ble gjennomført valg av styret. Det var et labert oppmøte men et avdelingsstyre ble
valgt.. Avdelingsstyret har som formål å gjennomføre aktiviteter så som borteturer men også
for å ha et felleskap på østlandsområdet.
Isberget sør har hatt som mål å arrangere bussturer for alle kamper på øst‐ og sørlandet. På
disse turene har det blitt garantert at turen går nesten uavhengig av deltakelse. Dette har
gjort det mye mer forutsigbart for medlemmene. Ellers er det verd å nevne at noen fra
Isberget som holder til i Oslo var i studio hos NRK under TV‐aksjonen 2010
Isberget Sør hadde ikke noe arrangement til kampen mot Stabæk med begrunnelse av at den
gikk midt i ei høytid. Det ble forsøkt å arrangere tur til Kristiansand og Trondheim, men her
var interessen for liten til at det var forsvarlig å arrangere turene.
Nedenfor følger en oppsummering og evaluering av turene som ble gjennomført:
Tur/Arrangement 1 LSK‐TIL:
Dato: 21/3‐10:
Kick‐off fra 14:00 til 16.30: Vellykket arrangement med quiz, salg av buss‐ og kampbilletter
samt sosialt samvær. 46 supportere på buss til Åråsen, full buss, 46 stk til stadion.
Kommunikasjon med LSK på forhånd var veldig bra, billettsalg og oppgjør ble gjort i regi av
Isberget sør. Bussen gikk direkte til Åråsen og det ble derfor ikke mulighet med treff av
Kanarifansen før kampen. Det avslørt en stygg sikkerhetsglipp inne på stadion før kampslutt
da en LSK‐supporter var kommet seg inn på vårt område og blottet drakten og jublet ved
kampslutt. Dette kunne endt ille, men ble godt håndtert av Thor‐Erling Sjøvold på stadion og
av Alf Edvard Masternes i etterkant. Ekstrem sikkerhetskontroll på oss, men altså glipp på
egne supportere.
Tur/arrangement 2 ODD‐TIL:
Dato: 16/5‐10
Busstur til Skien. Belegget på bussen var bra, ca 30 stk. Dårlig forhåndspåmelding, men folk
dukket opp på bussen rett før avreise. TIL‐direktør Stig‐Ove Sandnes var med til Skien og
holdt en liten appell på turen
Det ble oppdaget at noen hadde med medbrakt brennevin, vedkommende ble konfrontert
og brennevin konfiskert til turen var over. Ellers ingen uønskede hendelser ifb med alkohol.
Kommunikasjon med motstanders supporterklubb var fullstendig fraværende tross flere
forsøk. Vi ble invitert på Fort Falkum, Oddranes egen pub og da vi på forhånd visste at det
var svært strenge regler på aldersgrense i Skien ville vi forhøre oss ang folk under 18 år.
Siden vi ikke fikk svar av dem så møtte vi opp i håp om at de under 18 slapp inn, dette fikk de
da ikke og noen fikk en skjev start på oppholdet. Oddranes styre fikk tilbakemeldinger fra oss
på Fort Falkum om at vi var svært lite fornøyde med kommunikasjon på forhånd. Ingen
kommunikasjon med klubben Odd Grenland.
På bussen hadde vi ellers en vellykket quiz som TIL‐direktøren vant.
Egen vurdering tilsier at vi var bedre enn hjemmepublikummet, noe personer som hadde
sett kampen på tv også mente. Årets kamp fra Isbergets side. Skryt fra Stig‐Ove og Per‐
Mathias Høgmo etter kampen.
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Tur/arrangement 3 SIF‐TIL:
Dato: 5/6‐10
Busstur til Drammen. Sosial samling på Christiania pub i Oslo før avreise i sommervarme
Oslo. Veldig bra belegg på turen, 50 stk som faktisk er en liten overbooking men dette løste
seg likevel. Som på Skiensturen lite forhåndspåmeldinger, men folk dukket opp rett før
avreise og på sammenkomsten før kampen.
Denne turen ble kjørt som årets satsingstur av Isberget Sør`s styre og utfra belegget anses
prisnivået som veldig bra.
Grunnet kort tur og mye folk var det ingen aktiviteter på bussen. Isbergets nye skjerf var
ankommet Oslo før denne kampen og ble solgt som eneste sort av supporterutstyr på
bussen.
Det var ikke noen form for kommunikasjon med motstanderklubb Strømsgodset eller
motstanders supporterklubb foran denne kampen.
Stemninga på kampen evalueres som veldig bra i første omgang, mer labert i andreomgang.
Skryt etter kampen for stemning og oppmøte av Stig‐Ove Sandnes og ett par spillere.
Tur/arrangement 4 HFK‐TIL:
Dato: 10/7‐10:
Busstur til Hønefoss. Labert oppmøte på bussen, kun 18 stk, men godt oppmøte på stadion
til tross for ferietid. Det ble ikke utført noen aktiviteter på bussen denne gangen grunnet en
kort tur. Av supporterutstyr var fortsatt Isbergets nye skjerf tilgjengelig for salg.
Foran denne kampen ønsket en av Isbergets medlemmer å ha sønnen sin som maskot ved
spillerutmarsj. God kommunikasjon med Hønefoss BK sin arrangementsansvarlig gjorde at
dette gikk for seg uten problemer. Utover dette ingen kommunikasjon med Hønefoss BK
eller supporterklubben.
Stemninga på denne kampen var meget bra. Flere forsangere gjorde en kanonjobb og det
var knapt ett stille minutt. Vi fikk skryt av Hønefoss BK sin arrangementsansvarlig etter kamp
for jobben på tribunen.
Tur/arrangement 5 KIL‐TIL:
Dato: 25/7‐10
Busstur til Kongsvinger. Godt belegg på bussen, ca 30 stk. Lite forhåndspåmeldinger, men
som ved tidligere turer kom flere til rett før avreise. Ingen servering på bussen, men det ble
mulighet for en liten tur på pub i Kongsvinger. Heller ikke denne gang noen form for
aktiviteter på bussen. Folk var i feriemodus og ville slappe av før kamp med å prate med
hverandre, høre på musikk eller sove litt. Av supporterutstyr ble det solgt skjerf.
Det var ingen form for kommunikasjon med motstanders supporterklubb eller klubben
Kongsvinger. Isberget sør sitt styre har i etterkant evaluert det slik at vi burde tatt kontakt
med Kongsvinger for å høre om vi kunne fått stått under tak grunnet ett ekstremt regnvær.
På tross av regnværet så var stemninga meget bra, 76 mennesker eide stadion og vi fikk rett
etter kampslutt skryt av Kongsvingers keeper Thomas Myhre for stemninga.
Tur/arrangement 6 SF‐TIL:
Dato: 19/9‐10
Busstur til Sandefjord. Litt svakt belegg på bussen, ca 17‐18 stk.
På bussen ble det ikke solgt noe supporterutstyr. Heller ingen form for kommunikasjon med
Sandefjord som klubb eller supporterklubben.
Stemninga på kampen har blitt evaluert til stort sett bra. Avdelingsleder Thor‐Erling Sjøvold
ble og intervjuet av TV2 før og etter kampstart.
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Tur/arrangement 7 VIF‐TIL:
Dato: 6‐7/11‐10
Kampen mot Vålerenga i Oslo i siste serierunde. Isberget arrangerte sosial samling på
O`Learys lørdag 6. november hvor medlemmer og andre TIL‐fans møtte opp for en
uhøytidelig bronsefest med blant annet allsang så det ljomet etter. Noen av ”GUTAN” selv
møtte opp, representert ved visekaptein Miika Koppinen, den lokale favoritten Ruben
Yttergård Jensen, forsvarskjempen Tom Høgli og den hardt arbeidende bergenser Helge
Haugen samt TIL‐direktør Stig‐Ove Sandnes og bodygard Boa. Koppinen holdt en liten apell
der han takket for støtten denne sesongen og at fansen betydde mye. Stig‐Ove pratet også
om nye signeringer, sesongen som hadde vært og neste sesong samt litt om økonomi. Han
trakk og fram oppmøtet i Drammen foran kampen mot Strømsgodset som ett av årets
øyeblikk for han selv. Søndag hadde Isberget sør fått i stand billettsalg til kampen på
O`Learys. I tillegg til dette var det satt opp buss til Ullevaal. Denne bussen gikk videre direkte
til Gardermoen etter kampslutt for de av medlemmene og andre TIL‐fans som skulle
nordover med siste flyet til Tromsø. Av supporterutstyr ble det solgt skjerf og nye
balkongflagg på O`Learys før avgang til Ullevaal. Det var denne gang en god kommunikasjon
med Vålerenga og Klanen i forbindelse med sikkerhetsmøte og god kommunikasjonen med
motstanders supporterklubb for billettsalg.
Når det gjelder stemninga på kampen har dette blitt evaluert som middels. En iskald dag
sammen med supportere og spillere i feriemodus får ta på seg skylden for det.
En total vurdering av helga tilsier at dette var svært vellykket selv om man hadde håpet på
noen flere solgte kampbilletter på puben før kampen og noe bedre stemning på kamp.

19. Økonomi
Som det fremkommer av regnskapet for 2010 har Isberget en trygg økonomi. Styret innser at
det har vært utfordrende å holde god oversikt ettersom det i 2010 ble endret system hos
Sparebanken Nord‐Norge for konto‐oversikt og at styret ikke fikk dedikert en fast person til å
følge opp kassererfunksjonen.
Regnskap viser et overskudd på ca 20.000,‐ i forhold til budsjett.
Driftskonto pr 31.desember ca kr 30.000,‐
Sparekonto pr 31.desember ca kr 31.000,‐
TIFO‐konto pr 31.desember ca kr 1.500.‐

20. Avslutning
Styret vil takke gode bidragsytere og frivillige for bronsje‐sesongen 2010. Styret er svært
fornøyd med å ha etablert en viktig dialog og møteform med TIL. Videre er vi glade for at
avdelingsstyret i sør er formalisert og at dialogen er god. For oss har det vært viktig å
fokusere på at vi er EN klubb. Årsmøtet i 2010 ba styret om å jobbe med fornying. Styret
mener å ha startet arbeidet ved å formalisere kontakten med Isberget sør, utviklet
samarbeidsavtale med Thon, påbegynt arbeidet med å fornye utseende på isberget.no for å
nevne noen tiltak. Det er viktig å påpeke at alt arbeid som skjer i og utenfor styret er på
frivillig basis og at det er viktig å finne riktig arbeidsmengde for at ikke ildsjeler sliter seg ut.
Isberget gratulerer Kara Mbodj som årets Isbjørn.
Tromsø 27.januar 2011
Alf Edvard Masternes
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Styreleder
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