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I 2007 feirer klubben sitt 90–årsjubileum. Avslutningen på året 2006 kunne ikke gitt oss en 
finere opptakt til klubbens jubileumsår. Klubben ble seriemester for 20. gang. Dette betyr at 
vi i jubileumsåret nok en gang får sjansen til å spille for å kvalifisere oss til deltagelse i 
Europa. I Tippeligaen satte vi ny publikumsrekord med 19.460 tilskuere i gjennomsnitt på 
våre kamper – en imponerende oppslutning. Vi var i juniorfinalen for andre år på rad. 
 
Etter ansettelsen av Per-Mathias Høgmo høsten 2005 ble klubbens trenerteam utvidet, blant 
annet med egen fysisk trener. Det ble innledet samarbeid med toppidretten gjennom 
samarbeidet med Olympiatoppen. Dette arbeidet videreføres gjennom testing og forskning i 
vårt eget testlaboratorium. Gjennom vinteren ble spillerstallen forsterket. Etter å ha hatt bra 
resultater i oppkjøringen til sesongen, ble sesongåpningen noe svakere enn forventet, til tross 
for at vi følte oss godt forberedt. Like før serien var halvspilt, evaluerte vi vårens prestasjoner. 
Sportslig avdeling anbefalte 3 tiltak: spille mer som Rosenborg, satse sterkere på en ”første-
ellever” og at spillerstallen skulle slankes som en konsekvens av dette. Marek Sapara ble 
innkjøpt for å forsterke laget i sommerens overgangsvindu. Vi kom sterkt tilbake utover 
høsten, med klar sportslig framgang og hvor enkelte av våre unge spillere også viste tegn til å 
etablere seg på et høyt nivå. Sesongen endte opp med klubbens 20. seriegull. 
 
I april valgte sportsdirektør Rune Bratseth å ta en fire måneders permisjon. I juli ble klubbens 
hovedtrener Per-Mathias Høgmo sykemeldt med diagnosen utbrenthet. Knut Tørum og Trond 
Henriksen ble konstituert i stillingen som hovedtrener og assistenttrener. I slutten av 
september ble Per-Mathias Høgmo friskmeldt, men valgte å la Tørum og Henriksen ha 
ansvaret for laget ut tippeligasesongen. I november meddelte Høgmo at han trakk seg fra sin 
stilling som hovedtrener i Rosenborg. I desember ble det signert treårskontakt med Knut 
Tørum som klubbens nye hovedtrener. Trond Henriksen ble ansatt som assistenttrener. 
 
For noen år tilbake satte vi oss et mål om ”20.000 fast på laget”. Gjennom godt og 
systematisk markedsarbeid oppnådde vi flotte 19.460 i gjennomsnitt på våre kamper på 
Lerkendal. Antall solgte sesongkort vil med stor sannsynlighet nærme seg 13.000 før vi tar til 
med 2007 sesongen. ”Kjernen” gjør en fantastisk jobb med å få opp stemningen på våre 
hjemmekamper, og er i tillegg godt og synlig tilstede på våre bortekamper. 
 
Styret har sammen med administrasjonen lagt ned betydelig arbeid i å evaluere og fornye 
klubbens strategi. Målsettingen med det arbeidet er å sikre at RBK befester sin posisjon som 
den ledende klubben i Norden og sikrer spill i Europa hvert år. I dette arbeidet vil en ha sterkt 
fokus på den sportslige utfordringen i forhold til hva som vil kreves for å realisere klubbens 
ambisiøse målsettinger. Økonomi og ressurser vil være avgjørende for å kunne realisere 
klubbens ambisjonsnivå. Rosenborg Ballklub er en av få tippeligaklubber som er organisert 
som et idrettslag. De øvrige er aksjeselskaper og finansierer sin virksomhet gjennom 
kapitalinnskudd fra investorer. Rosenborg må finansiere sin virksomhet over driften. Dette 
innebærer at det er viktig for oss å sikre oss vår rettmessige andel av inntekten som 
toppfotballen i Norge skaper. For å øke våre inntekter ytterligere, må vi bygge og utvikle en 



enda sterkere markedsorganisasjon for å sikre at vi kan øke den sportslige satsningen. I dette 
bildet er mediaområdet et satsningsområde hvor vi ser for oss et betydelig potensiale 
framover.  
 
Konkurransen på gode spillere har økt kraftig. På grunn av at den finansielle situasjonen for 
norske klubber har bedret seg, har prisen på norske spillere gått betydelig opp. Videre har 
også konkurransen om talenter internasjonalt blitt betydelig skjerpet. De europeiske 
toppklubbene har finansielle muskler, samtidig som de systematisk kartlegger og følger 
talentene og mulige kjøpskandidater. I dette perspektivet har Rosenborg forsterket satsingen 
på egenrekruttering. Vi har i flere år satset betydelig på våre juniorspillere samt i 2006 også 
innledet dialog med Ranheim IL for et samarbeid med målsetting om å få et 1. divisjonslag i 
Trondheim. Det er svært viktig for å etablere en arena hvor våre lokale ”coming men” får 
anledning til å spille og utvikle seg. I 2006 spilte Rosenborg for andre året på rad 
juniorcupfinale. I tillegg er det lenge siden vi har tatt opp så mange juniorspillere til egen A-
stall. Vi må fortsatt regne med å kjøpe spillere. For å bidra til mer kvalitet og finne aktuelle 
kandidater, har klubben ansatt en egen talentspeider. 
 
For RBK med internasjonale ambisjoner er det viktig å delta i UEFA-sammenheng for å 
påvirke våre rammebetingelser som for eksempel seeding-problematikk. Nils Skutle deltar i 
en arbeidsgruppe i UEFA som skal fremlegge forslag til struktur på Europacupene i perioden 
2009-2012. Sett fra RBKs ståsted er det også ønskelig at NFF bidrar til å tilrettelegge for at 
norske klubber kan lykkes i deltagelse internasjonalt. 
 
Realiseringen av Lerkendal Stadion har gitt et betydelig løft i produktet som vi kan tilby 
publikum i forbindelse med kampdag. I 2004 kjøpte klubben ytterligere areal i tilknytning til 
Lerkendal. Med den oppslutning vi nå har vil styret vurdere ytterligere utbygging av 
Lerkendal Stadion. Eiendomsutvikling og utvikling av bydelen Lerkendal vil være en 
hovedoppgave i tiden som ligger foran oss. 
 
Økonomi 
Klubben hadde en omsetning på 140,8 mill. kr og et resultat på -7,9 mill. kr. Styret har for 
2006 også valgt å nedskrive spillerkontrakter med 12,7 mill. kr. Spillerstallen er etter 
avskrivninger bokført til 29,6 mill. kr. Finansinntektene er på 4,2 mill. kr. Klubbens likvide 
beholdning er ved årsskiftet 38 mill.kr. Kortsiktig gjeld er 32,8 mill. kr. 
 
Klubbens midler er plassert med 31,2 mill. kr i fonds og 6,9 mill. kr i bank. 
 
Årets underskudd dekkes ved overføring fra fri egenkapital. 
 
Årets resultat er ca. 1,2 mill. kr bedre enn budsjett. Styret legger til grunn at vi i løpet av de 
neste år må ha et resultat i balanse basert på spill i Norge og kvalifikasjonskamper for 
deltagelse i Europa. 
 
Konsernregnskapet viser et årsresultat på -14,1 mill. kr, hvorav majoritetens resultatandel  
er -11,8 mill. kr. Tilsvarende resultat foregående år var på +1,7 mill. kr og +1,3 mill. kr. 
 
Klubben har de senere år hatt en momssak gående hvor det er krevd refusjon av for lite 
fradragsført avgift. Kravet for perioden 1. november 2001 – 31. desember 2005 er på det 
nærmeste avklart. Klubben har i 2006 fått utbetalt ca. 10,1 mill. Gjenstående krav for denne 
perioden utgjør ca. 3,1 mill. Beløpet er ikke utbetalt fordi det ennå foreligger en uavklart 
situasjon knyttet til momsberegning av baneleien. 



 
Klubbens økonomi er slik at forutsetningene om fortsatt drift er tilstede. Styret mener 
årsregnskapet gir en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av virksomheten og 
dens stilling. 
 
 
Marked 
Markedsinntektene har i 2006 økt sammenlignet med 2005. Klubben hadde i alt 9 Partnere, 8 
Leverandører og 101 Sponsorer. Gjennomsnittlig antall tilskuere på kampene i Tippeligaen 
økte til 19.460 fra 17.541 året før. Dette er en svært gledelig utvikling. Antall solgte 
sesongkort inkl. VIP endte på ca. 11.500. Klubben vil videreutvikle billettsystemet og gjøre 
tilgangen på billetter til Lerkendal Stadion ennå enklere. En mer detaljert fremstilling for 
marked finner dere i markedsavdelingens egen beretning. 
 
Organisasjon 
I Rosenborg Ballklub er spillere, trenere og sportslig støtteapparat ansatt, alle bortsett fra 
nyansatt fysisk trener er menn. Totalt er det ca. 37 årsverk i 2006 i klubben. 
 
Det er en kontinuerlig prosess internt i klubben og datterselskaper med å utvikle et godt 
arbeidsmiljø. Klubben og datterselskaper forurenser ikke det ytre miljø mer enn hva slik 
virksomhet normalt gjør. 
 
Datterselskaper 
Lerkendal Stadion AS 
RBK har en eierandel i selskapet på 55,43 %. 
Av selskapet samlede leieinntekter kommer 57 % fra RBK. Gjennom tilbygg er 
næringsarealene utvidet i 2006. Tilnærmet alle arealer i byggene er utleid. 
Selskapets resultat for 2006 er -5,2 mill. kr sammenlignet med kr 916’ for 2005. 
 
Rosenborg Eiendom AS 
Selskapet eies 100 % av RBK, og forvalter og drifter alle klubbens eiendommer, bl.a. 
klubbhus, treningsanlegg, Abrahallen og flere hus og leiligheter. Selskapet har også ansvaret 
for driften på Lerkendal stadion. Dette gjelder både den bygningsmessige delen, samt selve 
baneanlegget. For øvrig eier også selskapet tomten utenfor Lerkendal som i 2004 ble kjøpt for 
22 mill. kr. Samlede eiendeler i selskapet er bokført til 49,5 mill. kr. 
 
Arne Lorentsen er daglig leder i selskapet, og også innleid i samme funksjon i Lerkendal 
Stadion AS. Selskapet har hatt avtale med Brende AS om vedlikehold og drift av gressbanene. 
I tillegg har selskapet hatt 3 årsverk pluss ekstra mannskap på sommeren.   
 
Rosenborg Sport AS 
Selskapet har ansvaret for å administrere klubben samt selge markedsrettighetene på vegne av 
styret. Selskapet hadde ved årsskiftet 19 ansatte, hvorav 9 kvinner og 10 menn.  
 
Rosenborg Arena AS 
Selskapet har hatt ansvaret for drift av VIP-anlegget på kampdag, videre utvikling av kurs- og 
selskapskonseptet, salg av supporterutstyr samt drift av kioskanlegget under kampdag. I 
tillegg ble det arrangert en konsert med a-ha på stadion. I forbindelse med RBK’s 
hjemmekamp mot Viking høsten 2006 ble det satt ny rekord for seriekamper i antall serverte 
måltider – totalt 1600 mennesker ble bespist.  
 



Etter sesongen er virksomheten i selskapet restrukturert. Alle aktiviteter bortsett fra events og 
kurs- og konferanseaktiviteten er lagt inn i Rosenborg Ballklub. For 2007 vil selskapets 
hovedfokus være å utvikle kurs- og konferanseaktiviteten på Lerkendal. 
 
Selskapet har hatt gjennomsnittlig 10 årsverk og basert seg på innleid arbeidshjelp til VIP-
anlegg og kurs/selskapsdrift. Det var inngått en avtale med Trondheims Ørn om drift av 
kiosksalg. 
 
Medlemmene 
Klubben hadde ved utgangen av 2006 1576 medlemmer, mot 1462 ved utgangen av 2005. 
 
Det har vært avholdt 3 medlemsmøter og det er gitt ut 3 medlemsblad. Tor Kleveland har 
sammen med flere hatt ansvar for medlemsbladet også i 2006. Styret synes bladet er en fin 
utgivelse som behandler både klubbhistorikk og aktuelle saker. Bladet er også et egnet forum 
for å komme med innspill til klubben. Styret vil takke medlemmene for all støtte i året som 
gikk. Vi har registret stort engasjement, og vi har fått mange konstruktive innspill og forslag. 
 
Styret er opptatt av å forsterke kommunikasjonen med medlemmene, og følger opp innspill 
fra medlemsmøte i så måte. En arbeidsgruppe som ble nedsatt har kommet med konkrete 
innspill på tiltak overfor medlemmene. Dette inkluderer bl.a. utarbeidelse av egne web-sider 
til medlemmene, innhold på medlemsmøtene mv. Styret vil legge til rette for at dette 
gjennomføres i 2007. 
 
Vi takker også vårt store publikum med Kjernen i spissen for god støtte og godt samarbeid. 
 
Videre takker vi våre partnere, leverandører og sponsorer, Trondheim kommune og Trøndelag 
fotballkrets for samarbeidet i 2006. 
 
Fremtid 
Styret ser at behovet for enda sterkere fokus på klubbens hovedprodukt, fotballaget, er meget 
viktig i tiden som kommer. Vi har derfor brukt ressurser på å forsterke det sportslige 
apparatet. I tråd med enda høyere ambisjoner vil vi forbedre oss i arbeidet med talentspeiding 
og rekruttering, men også i å utvikle de spillerne vi har enda mer.   
 
Til tross for økende inntekter viser utviklingen at god kostnadskontroll er svært viktig. 
Klubben fremstår i dag med ordnet økonomi og er godt rustet til å tåle svingende resultater 
bl.a. som en konsekvens av sportslige nedturer som den vi har hatt i år. Styret vil aktivt 
vurdere det samlede kostnadsforbruk i klubben. 
 
Vi har stor tro på det arbeidet som er i gang, og gleder oss allerede til en ny spennende 
fotballsesong. 
 
 
Trondheim den 07. februar 2007. 
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