20ʹͲ

Årsrapport
Lagrapporter
Idrettsskole, Håndball, Fotball

IDRETTSLAGET HAVDUR
Vedlegg til Årsrapport for IL Havdur 2019
IDRETTSGLEDE - SAMHOLD - DUGNADSÅND

Innhold

1. Idrettsskolen 2019 ................................................................................................... 4
a.

Idrettsskolen G/J2014......................................................................................................4

b.

Idrettsskolen G/J2013......................................................................................................5

2. Håndball sesongen 2018/2019.............................................................................. 6
a.

Håndball G/J2012 .............................................................................................................6

b.

Håndball G/J2011 .............................................................................................................7

c.

Håndball J2010 ............................................................................................................... 10

d.

Håndball G2009 .............................................................................................................. 11

e.

Håndball J2009 ............................................................................................................... 13

f.

Håndball G2008 .............................................................................................................. 14

g.

Håndball J2008 ............................................................................................................... 16

h.

Håndball J2007 ............................................................................................................... 18

i.

Håndball J2006 ............................................................................................................... 20

j.

Håndball G2006 – 2005 ................................................................................................. 22

k.

Håndball J2004 ............................................................................................................... 24

l.

Håndball Damer ............................................................................................................. 25

m.

Innsatspokaler og utmerkelser ............................................................................... 27

n.

Dommere sesongen 2018-19 ....................................................................................... 28

3. Fotball sesongen 2019 ........................................................................................... 29
a.

Fotball J/G2013 .............................................................................................................. 29

b.

Fotball G2012 .................................................................................................................. 30

c.

Fotball G2011 .................................................................................................................. 31

d.

Fotball G2010 .................................................................................................................. 32

e.

Fotball J2010 ................................................................................................................... 34

f.

Fotball G2009 .................................................................................................................. 36

g.

Fotball J2009 ................................................................................................................... 37

h.

G2008 ............................................................................................................................... 38

i.

J2008 ................................................................................................................................. 39

j.

G2007 ............................................................................................................................... 41

k.

J2007 ................................................................................................................................. 43

l.

J2006 ................................................................................................................................. 43

m.

G2004/05 ..................................................................................................................... 44

n.

J2004 ................................................................................................................................. 46
"Å skape engasjement, idrettsglede, muligheter og utfordringer"

IDRETTSLAGET HAVDUR
Vedlegg til Årsrapport for IL Havdur 2019
IDRETTSGLEDE - SAMHOLD - DUGNADSÅND

o.

G19/Junior....................................................................................................................... 48

p.

J17 - 19/Junior ................................................................................................................ 48

q.

B-Lag ................................................................................................................................. 52

r.

A-lag .................................................................................................................................. 53

s.

Adelskalender ................................................................................................................. 54

t.

Innsatspokaler og utmerkelser ................................................................................... 56

u.

Dommere: ........................................................................ Feil! Bokmerke er ikke definert.

4. Tine Fotballskole 2019 .......................................................................................... 58
5. Havdurknotten 2019.............................................................................................. 59
6. Telenor Extra FFO 2019 ........................................................................................ 61
7. Scoringsklubben 2019 ........................................................................................... 62

"Å skape engasjement, idrettsglede, muligheter og utfordringer"

IDRETTSLAGET HAVDUR
ÅRSRAPPORT
ÅRSRAPPORT FOR:
LAG I SERIEN:

J/G6
3-4

J/G6 startet opp med sin aller første håndball trening onsdag 28.08.19 og det var 12 stk som
møtte opp på denne treningen, og deretter har vi vært 20 spillere på laget gjennom sesongen.
Det har vært et jevnt godt oppmøte på samtlige treninger denne sesongen.
Siden dette har vært den aller første sesongen med håndball for 6 åringene så har alle startet med
«blanke ark». Vi har planlagt treningene nøye så vi fikk med alle på øvelser, skapte interesse,
idrettsglede og mestring. Vi måtte også ta hensyn til enkelte spilleres utfordringer.
I startfasen hadde vi stort fokus på å bli kjent, det å bli trygge på hverandre, på oss selv, på
banen og med ballen. Det var stort fokus på lekbaserte øvelser, men basis ferdigheter og teknikk
var skjult inn i øvelsene. Så har vi hatt diverse leker som tikken, stivheks og mye mer både med
og uten ball.
Hoveddelen av treningen har bestått i å lære det grunnleggende som å stå i mål, forsvar og
angrep. Det å kaste ballen til hverandre på riktig måte. Kaste ballen seg i mellom på vei opp mot
mål, ta 3 skritt, hvordan man dabber ballen, litt om oppmerking av banen (hvor kan vi gå/ikke
gå), utkast fra mål, innkast etc. Vi har øvd litt på hvordan vi skyter, hvordan vi bytter i kamp ,
takker for kamp etc. Etterhvert har de fått øve litt på pådrag og det å komme seg igjennom
forsvaret. Vi har trent litt på å spille mot hverandre og hatt øvelser hvor hver enkelt spiller
kommer i fart, mottar ball og avslutter på mål. Vi har også trent en del på det å høre på beskjeder
fra treneren.
Vi trenere har hatt stort fokus på varierende treninger så det skulle være kjekt og interessant
for alle. Og vi har deltatt på en hel rekke kurs og ekurs arrangert av NHF og NIF denne
sesongen.
Det har vært gøy å se på utviklingen til hver enkelt spiller og utviklingen de har hatt som et lag.
Det er en sammensveiset gjeng selv om det er spillere fra to forskjellige skoler. Vi har hatt lite til
ingen hendelser/uenigheter innad i laget.
Spillerne har uttrykt stort engasjement og glede på hver trening og kamp. Og samtlige spillere har
hatt en enorm utvikling og fått stor mestringsfølelse.

IDRETTSLAGET HAVDUR
ÅRSRAPPORT
Håndballgruppen arrangerte nissecup (juleavslutning) 14.12.20. Her deltok hele 12 spillere fra
6 års laget: Dette var en veldig kjekk og lærerik dag for dem som deltok og de fikk en enorm
mestringsfølelse. Både spillere og trenere kledde seg ut i nisse/jule kostymer, og det ble servert
grøt og saft. Og det beste av alt var jo at julenissen kom på besøk med en julesokk ☺
Det ble en brå avslutning på sesongen pga koronavirus. Vår siste turnering som Havdur skulle
arrangere ble avlyst og samtlige treninger ble også avlyst. Men et lyspunkt ble at vi fikk
arrangere sesongavslutning etter at regjeringen endret på restriksjonene.
Torsdag 11 juni hadde vi koronavennlig avslutning i Havdurhuset med pizza,brus, musikk,
koronavennlige leker og medalje utdeling. Samtlige spillere var påmeldt avslutningen, men 4
spillere valgte å ikke komme da de var forkjølet. Det var et gledelig gjensyn for alle sammen
og det viste at til og med et lengre avbrudd med koronavirus ikke kunne ødelegge det gode
samholdet i laget.
Utviklingsmål for neste år
Kommende sesong vil vi fortsette å fokusere på mye lekbasert trening. Vi fortsetter å trene på
pasninger, mottak, skudd, bevegelse, forsvar, angrep, målvakt, dabbing, 3 skritt. Vi vil gå litt
mer inn på angrep (pådrag, finter/komme seg forbi), forsvar (bevegelse, støting etc). Vi skal
jobbe videre med samspill, det å være et lag og vi skal fortsette å ha godt samhold innad i laget.
Neste sesong kan vi se på muligheten for å bli med på en cup/turnering i tillegg til oppsatt ring.

Signatur
Linda-Merete Antonsen

Rapport til medlemsavrop
Følgende spillere er benyttet:
1 Bergljot Bergerud
2 Celin Reke
3 Emilian Voll
4 Ida Olivia Sund
5 Isabell Tjelta
6 Isabella Olsen
7 Linea Byberg
8 Lotte Tjelta Ødegård
9 Mali Jentoft Grødem
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Mariell Salvesen
Markus Bore
Mikael Kamami Rege
Oda Helleland
Olivia Byberg-Moi
Olivia Steen
Sara Malene Skjerpe
Signe Høyland
Thorhildur Lif Myrdal – startet etter jul
Trym Baarck
Tuva Dysjaland
Malin Birkeland – Sluttet ved halv sesong

Turneringer- Cup
Intersport 4’er Sola 16.11.19
Intersport 4’er Havørn
Intersport 4’er Randaber 25.01.20
Intersport 4’er Havdur – avlyst pga korona
Havdur nissecup (juleavslutning) 14.12.20
Trenere/ledere har vært:
Navn
Linda-Merete Antonsen
Nina Jentoft Andersson
Mary-Angelica Olsen
Nina Helleland

Verv
H.trener +
oppmann
Trener
Oppmann
Oppmann

IDRETTSLAGET HAVDUR
ÅRSRAPPORT
ÅRSRAPPORT FOR:
LAG I SERIEN:

J7
3-4

Flotte engasjerte barn, som har vært en drøm for trenerteamet å jobbe med.
Synes det er veldig stas med turneringer, spesielt pokalene.
Sesongen ble jo brått amputert da covid-19 glimtet med sitt nærvær, da dette gjorde at vi
måtte avlyse hjemmeturneringen.
Sosialt samlet vi oss til avslutning sammen med gutter 2012 på pizza, is og leker på
Havdurhuset.
Mål for kommende sesong: først og fremst å ha det gøy! Rekruttere flere spillere og
utvikle spillere.

Signatur
Øyvind Dagsland

IDRETTSLAGET HAVDUR
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Rapport til medlemsavrop
Følgende spillere er benyttet:
1 Tilde Bjørnstad Kruger
2 Rikke Skraastad
3 Adele Pols
4 Synne Larsen
5 Julia Hamre
6 Otilia Kirkhus
7 Linnea Rosseid
8 Lotta Vold
9 Amelia Maciejewska
10 Marte Tjelta Eriksen
11 Susanne Storegraven
12 Marie Hansen
13 Tomine Gimre
14 Charlotte Dagsland Øglænd
15 Oline Ask Gjersdal
16 Liva Marie Langelandsvik
17 Elvira Jacobsen
18
19

Turneringer- Cup
Åsenhallen
Havørn
Voll
Havdur – avlyst
Trenere/ledere har vært:
Navn
Mona Tjelta Eriksen
Jone Hamre
Helene Kruger Bjørnestad
Øyvind Dagsland

Verv
Trener
Trener
Trener
Oppmann
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ÅRSRAPPORT FOR:
LAG I SERIEN:

G7
2 – 3 lag

Vi har hatt trening i dag i uken, tirsdager fra kl.17.00‐18.00 i Dysjalandshallen, hvor det
har vært hovedfokus på grunnleggende kast og mottak, innlæring av finter, ballkontroll
og jage ball. I tillegg til oppbygging av samhold i laget og fokus på trivsel og mestring.
Vi deltok alle 3 trenere på et 3 timers barnehåndballseminar i Åsenhallen september
2019 avholdt av Håndballforbundet Region SørVest ved sesongstart.
Det ble avtalt om å ha en felles avslutning for 2019 sammen med fotball kullet 2012, da
flere av spillerne deltar på begge idretter. Det ble gjennomført på Havdurhuset 18
november med pizza og guttene jobbet i grupper på flere stasjoner hvor fellesnevner var
samarbeid. Mestring og glede stod høyt i kurs, før de ble avsluttet med disco og lek.
Alle spillere fikk tilbud om å delta på teknikkmerkedag 13 desember, avholdt av Havdur
sitt senior damelag, og flere fikk gjennomført og utdelt rødt merke.

IDRETTSLAGET HAVDUR
ÅRSRAPPORT
Det ble arrangert en felles juleavslutning av Havdur håndball med intern nissecup 14
desember hvor de fikk oppleve samarbeid på tvers av aldre og kjønn ved å spille
minihåndballkamper med 2013. Deretter var det grøt i kafeen og som en super
avslutning og stor glede kom nissen, med utdeling av julesokk til samtlige.
Guttene har vært ivrige og deltatt på 3 turneringer som avholdes i regi av NHF, hvor en
av disse var på hjemmebane. Flott innsats av spillere, men også en flott foreldregruppe
som tok ansvar for gjennomførelse av arrangment. Dessverre utgikk den siste
turneringen vi var påmeldt til grunnet covid‐19.
Guttene var også påmeldt til Kongeparken cup, hvor vi gledet oss til kamper, premie og
ikke minst en dag sammen i parken. Dessverre ble den også avlyst/flyttet til neste
sesong.
Sesongavslutning ble avholdt på Havdurhuset sammen med J7 den 10 juni. Det ble
utdeling av pizza og god organisert lek på fotballbanen i nydelig vær. Fantastisk stemning
og godt samhold blant guttene. Utdeling av medalje for innsats gjennom sesongen og en
is for nedkjøling.
Vi gleder oss alt nå til høst og sesongstart, hvor vi vil fortsette å utvikle spillere med
ferdigheter og oppleve mestring. Leke, oppleve glede og trygghet på banen, både
sammen som et lag, og som enkelt spillere. Guttene ønsker å delta på flere lokale
turneringer kommende sesong.

Signatur
Helle Klepp, Lene Soldal og Ann-Evy Helleberg

Rapport til medlemsavrop
Følgende spillere er benyttet:
1 Caspian Tobias Bjelland
2 Herman Soldal
3 Isak Klepp
4 Jacob Averty
5 Mathias E. Kristiansen
6 Mathias Oftedal
7 Mathias Sele
8 Milo Helleberg Haga
9 Nikolai Sande Nygård
10 Storm Tveit
11 William Rege
12

Turneringer- Cup
3 minihåndballturneringer Region SørVest
Nissecup 2019 intern Havdur

Trenere/ledere har vært:
Navn
Helle Klepp
Lene Soldal
Ann-Evy Helleberg

Verv
Trener
Trener
Trener/
oppmann

IDRETTSLAGET HAVDUR
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ÅRSRAPPORT FOR:
LAG I SERIEN:

J8
Miniserien ring 7

Sesongen 2019/2020 har vært en god sesong for 2011-jentene. Vi har hatt to treningsdager i
Dysjalandshallen – en hovedtrening på mandager og en fellestrening på tvers av andre lag på
fredager. Det har vært godt oppmøte på hovedtreningene, hvor de fleste har møtt hver uke.
Oppmøtet på fellestreningene har ikke væt til å skryte av, men de som har ønsket å trene to ganger
i uken har i hvertfall fått tilbudet. Vi har fått tre nye spillere denne sesongen, og har vært oppe i
14 jenter på trening.
Vi har hatt treningstid sammen med guttene, men har delt i rene jente- og guttegrupper stort sett
gjennom hele sesongen. På treningene har vi hatt fokus på teknikk. Vi har trent mye på kast og
mottak. Her har vi tatt steget videre fra i fjor, hvor vi har hatt fokus på bevegelse med og uten
ball. Spillerne har blitt mye flinkere på kast og mottak i fart, noe som har gitt resultat i
ankomstfasen. Vi har også trent mye på finter, hvor det å lande på null i innhoppet har vært
hovedfokuset. Med denne utgangsposisjonen har spillerne trent på å gå både høyre og venstre. De
har også blitt introdsert for piruett, overslagsfinte og skuddfinte. Spillerne har hatt en enorm
utvikling på det tekniske. I tillegg har vi sett at spillerne har fått mer håndballforståelse, både i
angrep og forsvar. De er blitt flinkere på å bevege seg uten ball, skape dybde, gjøre seg spillbare,
bruke bredden i spillet og sentre raske pasninger. De har fått en bedre forståelse av at de er en del
av et lag, og har lettere for å sentre til de som er ledige. I forsvar har de imponert. Her har de vært
enormt flinke på å forflytte seg og telle opp. Det har nok til tider vært frustrerende for
motstanderne å møte oss i forsvar, da spillerne hele tiden jakter ball.
Vi har deltatt i miniserien, med to turneringer høsten 2019 og en våren 2020. Her har vi stilt med
2 eller 3 lag, alt etter hvor mange spillere som har hatt mulighet. Vi har vært i ring sammen med
Sola, Havørn, Randaberg og Sunde I tillegg stilte vi med et mixlag sammen med 2010 under
Sandnes HK sin romjulsturnering. Her spilte vi i 2010-klassen og møtte Sandnes, Austrått og
Lyngdal. Vi hadde i tillegg meldt oss på Kongeparken cup våren 2020 og Dyreparken cup
sommeren 2020, men turneringene fikk dessverre ikke lov til å gjennomføres. Siste miniturnering
i Randaberghallen ble også avlyst.

IDRETTSLAGET HAVDUR
ÅRSRAPPORT
Mål for kommende sesong:
Sesongen 2019/2020 ble brått avsluttet, så vi håper at sesongen 2020/2021 vil gå som normalt. Vi
kommer til å øke treningsmengden den kommende sesongen, med to treninger, i tillegg til en
valgfri fellestrening på tvers av lag. Det er flere som har signalisert at de vil stille på begge
treningene, så det ser lovende ut. Vi kommer til å fortsette å fokusere på teknikk på treningene. Vi
kommer til å fortsette å jage spillerene i forsvar, slik at de holder oppe aggressiviteten. I tillegg vil
vi ha fokus på tempo opp i ankomst.
Vi skal nå over i aktivitetsserien og ser fremt til flere kamper. Det har vært lite med kun fire
arrangement i miniserien. Det er 11 av spillerne som har sagt de fortsetter til neste sesong, så vi
har meldt på to lag. Alle spillerne våre går på Dysjaland, så det hadde vært kjekt om vi fikk noen
jenter fra Håland til å begynne.
Vi har meldt oss på Sandnes Sparebank cup i september 2020 og Kongeparken cup i oktober
2020. Dersom vi får nok påmeldte spillere, ser vi også for oss å stille med lag på romjulsturnering.
Så ser vi frem til sommeren 2021, hvor vi forhåpentligvis får reise til Dyreparken cup.

Signatur
Veronica Stangeland

Rapport til medlemsavrop
Følgende spillere er benyttet:
1 Maryon Elena Stangeland Eriksen
2 Emma Høyland
3 Lerke Gjersdal
4 Mathilde Marie Hovland
5 Julie Jåsund Løvik
6 Sara Byberg
7 Annika Bore
8 Sara Hansen
9 Johanne Lemin Tjessem
10 Leoni Sofie van Der Hagen
11 Pauline Lønning
12 Noemi Nyczka
13 Ella Linnea Davidsen
14 Katrine Wongsong Kubisz
15

Turneringer- Cup
Julebaluba romjulsturnering Sandnes HK

Trenere/ledere har vært:
Navn
Veronica Stangeland
Siri Gloppen Gjersdal
Laila Lønning

Verv
Trener
Trener
Oppmann

IDRETTSLAGET HAVDUR
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ÅRSRAPPORT FOR:
LAG I SERIEN:

G9
2

Vi har trent sammen med jenter 2011. Det har vært godt samarbeid som vil bli videreført.
Vi fikk i år to nye spillere fra Håland skole og ønsker oss flere.
Har jobbet med med at vi er et lag og at vi må være snille med hverandre og backe hverandre opp.
Jobbet med med kast og mottak.
Jevnt spilte kamper det vi fikk med oss før sesongen avsluttet brått pga korona.
Utviklingsmål for neste år:
Bygge samhold i laget, i tillegg til samspill. Jobber mye med basisferdigheter og teknikk.
Få flere spillere.

Signatur
Kenneth og Marit

Rapport til medlemsavrop
Følgende spillere er benyttet:
1 Kasper Husebø Braut
2 Markus Helleland
3 Kristian Byberg
4 Marius Byberg
5 Isac Albrigtsen-Vik
6 Gabrielius-Daniel Cikanavicius
7 Emil Haukåsveen
8 Philip Wærnes
9 Daniel Kaldestad
10 Daniel K Rege
11
12

Turneringer- Cup

Trenere/ledere har vært:
Navn
Kenneth Vik
Marit Husebø

Verv
Trener
Lagleder
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ÅRSRAPPORT FOR:
LAG I SERIEN:

J9
4

Vi deltok på fire turneringer og hadde trening en gang pr uke. Hadde jule- og
sommeravslutning.
Fokus på samspill, mestring, idrettsglede, teknikk og utvikling.
Utviklingsmål for neste år:
Vi skal fokusere på teknikken. Bli bedre å spille som lag, ikke bare enkelt personer.
Lagarbeid og samarbeid.
Hadde fire lag med denne sesongen.

Signatur
Siri Jordbrekk

Rapport til medlemsavrop
Følgende spillere er benyttet:
1 Karoline Anderssen
2 Synne Soldal
3 Sina Forsberg
4 Mia Paulsen
5 Synne Kleiven
6 Ella Sofie Sund
7 Lillian Tønnessen
8 Tuva Egeland
9 Karoline Klausen
10 Linnea Salvesen
11 Sanna Eriksen
12 Maria Strømstad
13 Sara Dysjaland
14 Nora Haga
15 Camilla Byberg
16 Tilde Ringsby
17 Anna Tjelta Eriksen
18
19
20

Turneringer- Cup
Dyreparken cup 2019

Trenere/ledere har vært:
Navn
Mona Tjelta Eriksen
Lene Soldal
Siv Maren Byberg
Siri Jordbrekk

Verv
Trener
Trener
Trener
Oppmann
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LAG I SERIEN:

G9
1

Laget er nyoppstartet, midt i sesongen november 2019 etter rekrutteringshelg. Vi fikk
gjennomført noen få treninger før første kamp 02.02.10. Vi spilte mot Tasta, Stavanger og
Viking 3. Laget har trent 1 dag per uke.
Covid 19 satte i mars en bråstans for fellestrening, kamper og turneringer. Vi fikk noen få
treninger før sommeravslutning på Vigdel strand. Vi arrangerte vannballongkrig, bading,
stikkball og pizza. Vi koste oss veldig.
Laget består av 9 spillere, hvor en spiller har sluttet etter endt sesong.
Alle ungene kjenner hverandre godt fra før, og de er en sammensveiset gjeng med en god
tone seg imellom.
Utviklingsmål for neste år:
Laget startet fra start, og har sammen med flinke trenere utviklet seg positivt, og stiller
derfor i øvet gruppe i aktivitetsserien kommende sesong.
Laget vil jobbe videre med tekniske ferdigheter. Laget stiller i øvet klasse, derav for å få
sportslige utfordringer.
Øke til 2 treninger per uke, i tillegg til en frivillig trening på fredager. Det er avtalt
treningskamper. Laget er veldig interessert i å delta på turneringer, men covid situasjonen
gjør at dette er litt usikkert. Flere spillere er påmeldt Rema 1000 håndballskole i oktober.
Laget ønsker å styrke den sosiale delen av laget og har planer om å arrangere Minecraft
party. I tillegg har vi planer om å besøke Turnhallen på Sola, når det er mulig.
Vi har den siste tiden fått 3 nye spillere, og vil derfor jobbe iherdig med å beholde
spillere, samt rekruttere nye.

Signatur
John Helge Anderssen og Gro Holmebakken

Rapport til medlemsavrop
Følgende spillere er benyttet:
1 Adrian Andersen
2 Petter Holmebakken
3 Oskar Borsheim
4 Tengel Marvik
5 Isak Pettersen
6 Benjamin Tjelta
7 Falk Tveit
8 Aron Vigdel
9 Gabriel Pelan (sluttet)
10
11

Turneringer- Cup

Trenere/ledere har vært:
Navn
John Helge Anderssen
Sebastian Anderssen
Gro Holmebakken

Verv
Trener
Trener
Oppmann
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ÅRSRAPPORT FOR:
LAG I SERIEN:

J10
2

Sesongen startet med å spille på kortbane. Dette var kjekt og nytt for alle. Vi har sett at
det var veldig bra for jentene for å kunne starte med kortbane før overgang til stor bane.
På noen av de fineste dagene har vi avtalt flere av jentene inkl trenere å møte i
Hålandsskogen 40 min før trening. Vi jogget rolig sammen til Dysjalandshallen. Noen
ganger kjøpte vi is for godt jobbet. Vi avsluttet sesongen med pizza og kos.
Kortbane spill på kamper, jentene er ivrige og samarbeider godt. Vi trenere jobber enda
med at Havdur er et lag (ikke Dysjaland og Håland)
Vi trenere ser at jentene utvikler seg og trives godt på trening.
Dessverre har vi mistet noen spillere etter en lang sommerferie og Coronatid. Vi trenere
håper at vi skal få nok spillere til kampene. Vi har et stort mål om at håndball skal være
gøy, uavhengig om vi taper kamper. Vi trenere er også opptatt av at vi ser utvikling hos
jentene, og at de støtter hverandre selv om en gjør en «feil»
Vi trenere ønsker å delta på anbefalte kurs.

Signatur
Kariann Fotland

IDRETTSLAGET HAVDUR
ÅRSRAPPORT

Rapport til medlemsavrop
Følgende spillere er benyttet:
1 Thelma Byberg-Moi
2 Sofie Nylund
3 Maren Aarsvoll Handeland
4 Emilie Espedal
5 Sara Høyland
6 Eveline Haukåssveen
7 Carina Bore
8 Maja Mosti
9 Margrethe Vigdel Skalvik
10 Lykke Christensen
11 Leah Jentoft Grødem
12 Caroline Hansen
13 Hanne Paulsen
14 Karoline Anderssen (hospitant)
15

Turneringer- Cup

Trenere/ledere har vært:
Navn
Kariann Fotland
Ivar Handeland
Sylwia Mosti
Ingrid Haukåssveen

Verv
Trener
Trener
Trener
Oppmann

IDRETTSLAGET HAVDUR
ÅRSRAPPORT
ÅRSRAPPORT FOR:
LAG I SERIEN:

G10
2

Startet sesongen tradisjonen tro i Kristiansand der vi fikk kjent på spill på kortbane for
første gang. Merket da at overgang fra minihåndball til kortbane kom til og ble litt stor.
Vi stilte med to lag i samme ring. Hadde to arrangement/seriespill på hjemmebane i
Dysjalandshallen.
Hjemme i Rogaland var kamper fremdeles på minibane, men vi trente kun på stor bane
for å være mest mulig forberedt til overgang stor bane i januar.
3 stk nye spillere begynte iløpet av sesongen, det er vi veldig fornøyd med.
Vi fikk 3 helger med spill på kortbane/full bane før alt ble stengt pga covid-19.
Utviklingsmål for neste år:
Gruppen har stort spenn i ferdighetsnivå, og vi vil derfor jobbe mye med individuell
teknikk og basisferdigheter.
Vi fortsetter også med fokus på samspill og det sosiale.
En trener ønsker å ta trenerkurs 1-4, hovedtrener har allerede dette kurset.

Signatur
Kenneth, Warunee og Linn

Rapport til medlemsavrop
Følgende spillere er benyttet:
1 Eirik Baarck
2 Sondre Haakonsen
3 Erikas Lenikas
4 Oscar Albrigtsen-Vik
5 Håkon Lie
6 William Middelthon
7 Sverre Hauge Nilsen
8 Arne Noidat
9 Mark Patrickson
10 Oliwier Pomorski
11 Nikolai Soma Tjelta
12 Oliver Tjelta
13 Ivar Ølberg
14 Lucas Hovland
15
16

Turneringer- Cup
Dyreparken Cup 2019

Trenere/ledere har vært:
Navn
Kenneth Vik
Warunee Noidat
Linn Albrigtsen

Verv
Trener
Trener
Lagleder

IDRETTSLAGET HAVDUR
ÅRSRAPPORT
ÅRSRAPPORT FOR:
LAG I SERIEN:

J10
2

Sesongen startet med å spille på kortbane. Dette var kjekt og nytt for alle. Vi har sett at
det var veldig bra for jentene for å kunne starte med kortbane før overgang til stor bane.
På noen av de fineste dagene har vi avtalt flere av jentene inkl trenere å møte i
Hålandsskogen 40 min før trening. Vi jogget rolig sammen til Dysjalandshallen. Noen
ganger kjøpte vi is for godt jobbet. Vi avsluttet sesongen med pizza og kos.
Kortbane spill på kamper, jentene er ivrige og samarbeider godt. Vi trenere jobber enda
med at Havdur er et lag (ikke Dysjaland og Håland)
Vi trenere ser at jentene utvikler seg og trives godt på trening.
Dessverre har vi mistet noen spillere etter en lang sommerferie og Coronatid. Vi trenere
håper at vi skal få nok spillere til kampene. Vi har et stort mål om at håndball skal være
gøy, uavhengig om vi taper kamper. Vi trenere er også opptatt av at vi ser utvikling hos
jentene, og at de støtter hverandre selv om en gjør en «feil»
Vi trenere ønsker å delta på anbefalte kurs.

Signatur
Kariann Fotland

IDRETTSLAGET HAVDUR
ÅRSRAPPORT

Rapport til medlemsavrop
Følgende spillere er benyttet:
1 Thelma Byberg-Moi
2 Sofie Nylund
3 Maren Aarsvoll Handeland
4 Emilie Espedal
5 Sara Høyland
6 Eveline Haukåssveen
7 Carina Bore
8 Maja Mosti
9 Margrethe Vigdel Skalvik
10 Lykke Christensen
11 Leah Jentoft Grødem
12 Caroline Hansen
13 Hanne Paulsen
14 Karoline Anderssen (hospitant)
15

Turneringer- Cup

Trenere/ledere har vært:
Navn
Kariann Fotland
Ivar Handeland
Sylwia Mosti
Ingrid Haukåssveen

Verv
Trener
Trener
Trener
Oppmann

IDRETTSLAGET HAVDUR
ÅRSRAPPORT
ÅRSRAPPORT FOR:
LAG I SERIEN:

G10
2

Startet sesongen tradisjonen tro i Kristiansand der vi fikk kjent på spill på kortbane for
første gang. Merket da at overgang fra minihåndball til kortbane kom til og ble litt stor.
Vi stilte med to lag i samme ring. Hadde to arrangement/seriespill på hjemmebane i
Dysjalandshallen.
Hjemme i Rogaland var kamper fremdeles på minibane, men vi trente kun på stor bane
for å være mest mulig forberedt til overgang stor bane i januar.
3 stk nye spillere begynte iløpet av sesongen, det er vi veldig fornøyd med.
Vi fikk 3 helger med spill på kortbane/full bane før alt ble stengt pga covid-19.
Utviklingsmål for neste år:
Gruppen har stort spenn i ferdighetsnivå, og vi vil derfor jobbe mye med individuell
teknikk og basisferdigheter.
Vi fortsetter også med fokus på samspill og det sosiale.
En trener ønsker å ta trenerkurs 1-4, hovedtrener har allerede dette kurset.

Signatur
Kenneth, Warunee og Linn

Rapport til medlemsavrop
Følgende spillere er benyttet:
1 Eirik Baarck
2 Sondre Haakonsen
3 Erikas Lenikas
4 Oscar Albrigtsen-Vik
5 Håkon Lie
6 William Middelthon
7 Sverre Hauge Nilsen
8 Arne Noidat
9 Mark Patrickson
10 Oliwier Pomorski
11 Nikolai Soma Tjelta
12 Oliver Tjelta
13 Ivar Ølberg
14 Lucas Hovland
15
16

Turneringer- Cup
Dyreparken Cup 2019

Trenere/ledere har vært:
Navn
Kenneth Vik
Warunee Noidat
Linn Albrigtsen

Verv
Trener
Trener
Lagleder

IDRETTSLAGET HAVDUR
ÅRSRAPPORT
ÅRSRAPPORT FOR:
LAG I SERIEN:

J11
4

Starter sesongen med Dyreparkcup i Kristiansand. Vi har med 28 jenter fordelt på 4 lag.
Sover på skole. Jentene er sammensveiset, de viser omsorg og ser hverandre. En helg fylt
med gode minner og mange fine relasjoner. Vi fikk sponset gensere av ER-offshore som
vi alle hadde med oss på cupen.
Vi har hatt to treninger i uken, tirsdag og torsdag.
I serien har det vært 3 breddelag og 1 øvet lag. I øvet serien har det vært en fast stamme,
men har rullert på jentene fra bredde lag. Slik at alle har fått spillet i både bredde og i
øvet.
Vi skulle hatt 4 hjemmearrangement denne sesongen. Et før jul og tre etter jul. Fikk
arrangert to av disse før Covid-19 stengte ned idretten. Idretten ble brått stengt ned i mars
og derfor ble det heller ingen treninger etter dette. I slutten av mai når hallen fikk åpne
igjen begynte vi og trene litt. Laget ble delt i to grupper med 14 spillere på hver gruppe.
Det ble en times trening en gang i uken frem til sommerslutt.
Fokus denne sesongen har vært på sosial mestring, spilletid og individuell mestring. Har
også vært fokus på keepere. De som har ønsket og være keepere har fått ekstra trening.
Sosialt så har vi hatt en felles overnatting med fotballen i Storstova på Dysjaland Skule
som juleavslutning. Der hadde vi pizza til kvelds og frokost dagen etter, alt laget av
foreldre. Det var leker og gruppeoppgaver.
I regi av UEGO samlet vi alle 2008 jenter i bygda for å synge julen inn på sykehjemmet
og Soltun en ettermiddag i desember. Fokus var å glede andre, og beboere ble så absolutt
gledet.
Det ble også i juni arrangert en sommeravslutning på banen utenfor Havdurhuset med de
restriksjoner som var i forbindelse med Covid-19, sammen med G11 håndball. Det ble
servert Pizzabakeren og hver sin is. Det ble lek og utdeling av pokaler.

IDRETTSLAGET HAVDUR
ÅRSRAPPORT
Mål for kommende sesong:
Vi fortsetter å jobbe videre som før, jobber med det tekniske, sosial mestring, individuell
mestring og spilletid.

Signatur
Ann Jeanette S. Oaland

Rapport til medlemsavrop
Følgende spillere er benyttet:
1 Adele Aune
2 Amalie Solli
3 Asdis Sunna Benediktsdåttir
4 Carolina Schefstrøm
5 Christine Simonsen
6 Dariana Maria Ardelean
7 Elin Benediktsdåttir
8 Ida Aksland
9 Isabelle Stokdal
10 Josefine Østebø
11 Juliana Gyamfi
12 June Holmebakken
13 Kaia Gimre
14 Karoline von Hirsch
15 Lotte O. Ræge
16 Maja Nordmo
17 Marina Vigdel
18 Marlen Rege
19 Mathea Tønnessen
20 Maya H. Sande
21 Mia Klepp
22 Michelle Byberg
23 Sara Elise Byberg
24 Sophia Tjelta
25 Sol Alexandra Marvik
26 Tonje Harveland
27 Thea V. Byberg
28 Sara Guggedal
29 Rebekka Flood-Ingebretsen
30

Turneringer- Cup
Dyreparken

Trenere/ledere har vært:
Navn
Helle Klepp
Camilla Marvik
Gry Klingsheim
Ann Jeanette S. Oaland

Verv
Trener
Trener
Trener
Oppmann

IDRETTSLAGET HAVDUR
ÅRSRAPPORT
ÅRSRAPPORT FOR:
LAG I SERIEN:

G11
2

Trener to dager i uken, tirsdager hel bane fra kl.16:00-17:00, og torsdager hel bane fra
kl.17:00-18:30. Vi har hovedfokus på kast og mottak, ballkontroll, bevegelse,
forsvarsarbeid, lek og samspill. Økende fokus på pådrag, finter og forsvarsspill.
Tåle kontakt, bli tøffere i både forsvar og angrep.
Guttene stilte med 2 lag til Dyreparken Håndballfestival 2019, 23-25 august med 12
spillere totalt. Buss sammen med J11 tur/retur. Supre gutter å reise på tur med som var
inkluderende og passet godt på hverandre, både på banen og utenfor. Høy aktivitet, både
på land og i vann, så guttene var godt slitne.
Vi har deltatt i aktivitetsserien, med 2 lag på stor bane, 6 spillere.
I september hadde vi spleise kveldsmat etter trening for å bygge mer på lagfølelse og
samhold.
Vi har også hatt vårt første spillermøte over hver vår smoothie hvor guttene selv kom med
innspill for å sette ramme for sesongen, og hva de ønsker fremover.
Desember ble spillere invitert til å delta på teknikkmerkedag i regi av håndballgruppen i
Havdur, og her fikk flere av guttene tatt nye teknikkmerker.
Vi brukte en trening til å pynte pepperkakehus som vi leverte til Sola Flyt sin
pepperkakekonkurranse hvor og hvert hus gav 100,- til et julearrangement i regi av
Kirkens Bymisjon på Sola. Guttene fikk erfare hvor kjekt det også var å gjøre noe godt
for andre.

IDRETTSLAGET HAVDUR
ÅRSRAPPORT
Juleavslutning deltok vi på nissecup som ble arrangert som en felles avslutning for
håndballen. Her spilte de som ville kamper i nissekostymer. De fikk grøt og nissen kom
med en overraskelse til samtlige spillere.
I januar inviterte vi Sola G11 til Dysjalandshallen for en felles oppvarming og
treningskamp med pizza etterpå, laget av foresatte. En veldig kjekk måte å knytte bånd til
jevnaldrende i naboklubben.
I mars stengte all idrett ned pga covid 19, det ble da pause frem til det ble åpnet for
trening i mai. Under nedstengning ble det lagt ut forslag til egentrening på Spond. I
mai/juni fikk guttene møtes igjen 3 ganger på trening før sesongavslutning.
Sommeravslutning/sesongavslutning på Havdurhuset sammen med jenter11. Flere
aktiviteter på tvers utendørs i nydelig vær, påfølgt av pizza, is og pokaler.
Mål for kommende sesong:
Dyreparken Håndballfestival 2020, påmeldt, men den ble dessverre avlyst, covid-19.
Også påmeldt til Sandnes Sparebank Cup, krysser fingrer for at den kan gjennomføres.
I hovedsak delta på mer turneringer og arrangere mer treningskamper.
Fortsette med lek, grunnleggende ballkontroll og teknikk. Masse pådrag, og kryss spill.
Tilrettelegge mer for utvikling av hver enkel spiller da vi gjennom sesongen ser at
mestringsnivå er veldig variert. Flere målvakttreninger. Treningshelg er fortsatt under
planlegging, da vi ikke fikk det til denne sesongen.

Signatur
Anita Oftedal Klausen, Ann-Evy Helleberg og Hilde Opdahl

Rapport til medlemsavrop
Følgende spillere er benyttet:
1 Adrian Lutsi Fotland
2 Brage Pollestad
3 Isak Fotland Paulsen
4 Jaran Eriksen
5 Joachim Klausen
6 Kevin Iversen
7 Leo Helleberg Haga
8 Noah Opdahl
9 Ravn Gjeitnes Haarr
10 Robin Nordmo Larsen
11 Sebastian Tjelta
12 Tobias Rege
13 Torje Østhus
14 Olav Aasheim Gunnarsson (sluttet i sesong)
15 Noah Ringsby (sluttet tidlig i sesong)
16

Turneringer- Cup
Aktivitetsserien i regi av NHF
Dyreparken Håndballfestival 2019

Trenere/ledere har vært:
Navn
Ann-Evy Helleberg
Hilde Opdahl
Anita Oftedal Klausen

Verv
Trener
Trener
Lagleder

IDRETTSLAGET HAVDUR
ÅRSRAPPORT
ÅRSRAPPORT FOR:
LAG I SERIEN:

J12
2 lag i breddeserien

Det har vært god utvikling på jentene. De har øvd mye teknikk, men vi har hatt en del
skader som har gjort at enkelte av våre spillere ikke har fått spilt så mye.
Seriespillet har gått bra, Havdur 2 – havnet på 2 plass på tabellen. Havdur 1 – havnet på 4
plass, men da med en kamp mindre spilt enn de som ligger på 3 plass.
Vi har ikke vært med på så mange turneringer. Var med på Sparebankencup Sandnes og
Dyreparkencupen i Kristiansand ved serieoppstart.
Av sosiale tilstelninger har vi hatt spillemøter, der laget sammen har diskutert
satsningsområder og utviklingsarbeid. Disse avsluttes med litt mat, lek og kos. Vi hadde
også en sosial sammenkomst før jul og en sommeravslutning nå ved sesongslutt. Ettersom
alle jentene også går på fotball har de sosiale arrangement ofte vært i samarbeid med
fotballen.
Utviklingsmål for neste år:
Det er en gjeng aktive jenter. Alle våre håndballspillere spiller også fotball, og de er
derfor en veldig sammensveiset gjeng. Nå ser vi imidlertidig at flere av våre spillere har
kommet i den situasjonen der de ser at de må velge enten håndball eller fotball. Dessverre
er det en del jenter som derfor velger å hoppe av håndballen etter denne sesongen. Til
neste sesong har vi derfor bare meldt opp 1 lag. Vi håper vi står igjen med nok spillere
ved sesongstart slik at vi klarer å få dette til, samtidig som vi nok må se på muligheten for
samarbeid med trinnet under oss.
Målet for vårt lag er at de skal trives sammen sosialt. Vi har en utfordring med at ingen
vil stå i mål, og få vil spille strek og ving. Dette er noe vi jobber med og motiverer de for.

IDRETTSLAGET HAVDUR
ÅRSRAPPORT
Andre mål:
- Bli topp serien på 1 : 1 spill
- Duellspill og pasnings-hurtighet
- Ingen langtidsskader > 3 uker
- Ingen som slutter etter påbegynt sesong (i sesongen)
- Alle skal få et teknikkmerke
- Ha minimum 1 spillernes møte med sosial agenda pr halv sesong
Vi har noen spillere som nok kunne ønske seg å prøve seg som klubbdommere.
Signer med navn
Hilde Kvalvåg
Følgende spillere er benyttet:
1 Lunde, Tonje Sola
2 Lauridsen, Kristine Borsheim
3 Kvalvåg, Maren Riis
4 Husebye, Maren Klem
5 Kaldestad, Caroline Johansen
6 Fossum, Selma
7 Torsteinsbø, Tiril
8 Dokka, Kiri Steen
9 Haakonsen, Ida
10 Hansen, Hedda Bugge
11 Rege, Jenny Thodora
12 Ølberg, Tuva Bjørnaa
13 Jensen, Adele Skjuli
14 Miljeteig, Inga Bergøy
15 Reke, Leonora Haughom
16 Nygård-Larsen, Linnea
17 Rassmusen-Østerhus, Sanne (perioder)
18
19
20

Turneringer- Cup
Sandnes Sparebank Cup
Dyreparken Håndballfestival

Trenere/ledere har vært:
Navn
Cathrine Jekteberg
Julia Kaldestad
Jens Thore Jensen
Hilde Kvalvåg
Innsatspokal
Tuva Bjørnaa Ølberg
Spillerens spiller
Jenny Thodora Rege
Toppscorer

Verv
Trener
Trener
Trener
Oppmann

IDRETTSLAGET HAVDUR
ÅRSRAPPORT
ÅRSRAPPORT FOR:
LAG I SERIEN:

J13
1 lag i bredde

Sesongen 2019/2020 startet vi i Kristiansand, på Dyreparken Håndballfestival i slutten av
august. Der hadde vi overnatting på skole med pizzakos den dagen vi ankom. Det var en
kjekk turnering med disco på lørdagen for spillerne. Vi har deltatt hvert år og besluttet at
det var på tide å prøve noe annet i 2020. Vi meldte oss derfor på Fredriksstad Cup 2020,
holdt dugnad: samlet inn flasker og fikk sponset litt penger fra ConocoPhillips. Dessverre
ble denne cupen avlyst pga korona krisen.
I juni skal vi ha sommeravslutning for laget. Her får spillerne utdelt personlige pokaler for
god innsats og spillerens spiller. De vil også få T-shirts fra Fredriksstad hvis de
ankommer i tide.
Vi var 12 spillere denne sesongen. Vi har hatt stor fokus på styrke. Selve treningene har
bestått av samspill, pasninger, mottak, bevegelse, teknikk og øvelse på trekk. Selv om vi
har tapt alle kampene har det vært en gjeng med stort pågangsmot og utholdenhet. De har
hatt mye spillerglede på treninger og kamper på tross av mange skuffelser.
Kommende sesong satser vi på mer lagspill og utvikling. Flere av jentene skal også ta
dommerutdannelse.

Signer med navn
Fridbjørg & Cecilie

IDRETTSLAGET HAVDUR
ÅRSRAPPORT

Følgende spillere er benyttet:
1 Ida Ramstrøm
2 Alida Løvbrekke
3 Kara Young
4 Julie Pollen
5 Mari Byberg
6 Pia Byberg
7 Hannah Lea
8 Andrea Sande
9 Victoria Ryttvad
10 Emilie Nylund
11 Maja Vistnes
12 Ane Hansen
13
14
15
16
17
18
19
20

Turneringer- Cup
Dyreparken Cup 2019

Trenere/ledere har vært:
Navn
Cecilie Håland
Fridbjørg Biskopstø
Gro Haram

Innsatspokal
Victoria Rinnsdatter Ryttvad
Spillerens spiller
Julie Pollen
Toppscorer

Verv
Trener
Oppmann
Sekretariat

IDRETTSLAGET HAVDUR
ÅRSRAPPORT
ÅRSRAPPORT FOR:
LAG I SERIEN:

J15
1 lag i bredde

Sesongen starter med at vi slår sammen jenter født 2004 og 2005, pluss keeper fra 2006.
Jentene har trent litt sammen og hospitert på kamper våren 2019, slik at de finner fort
tonen og blir en god gjeng.
Høstsesongen går veldig bra. Vi vinner stort sett alle kamper med unntak et par uavgjort.
Jentene spiller på seg selvtillit og koser seg. Etter juleferie skjer det noe. Vi går på et par
litt unødvendige tap i de første kampene og vi er plutselig inne i en dårlig trend.
Selvtilliten synker og strever litt. Så kommer Covid’19 all serien er plutselig slutt.
Sosialt: Vi har pepperkake-bake/-pynte verksted før jul. Stor sukess! Ellers starter vi med
kveldsmat etter trening en gang i måneden, men det får også en brå stopp med Covid’19.
Vi melder på to lag i Junior Trolljeger i juni, som blir utsatt og gjennomført i august.
Kjekk aktivitet.
Mål for kommende sesong er å ha et håndball tilbud til de på 15 og 16 år på Tjelta. Vi
tilstreber å beholde laget slik at de få som er igjen og vil spille håndball ikke må reise til
naboklubber. 2004 jentene begynner på videregående, men de fleste vil fortsette en
sesong til. Resultatmessig betyr ikke så mye, men jentene har selv en stor giv og gruppa
virker motivert. Keeper fra 2006 er flyttet opp etter eget ønske og synes å ha funnet seg til
rette og er blitt en del av gruppen.
Signer med navn
Janne, Thomas, Liv Heidi og Tone
Følgende spillere er benyttet:
1 Celine Guggedal
2 Hedda Vigdel
3 Emma Byberg (slutter)
4 Ingrid Oftedal (slutter)
5 Mathilde Paulsen
6 Chantel Helleland
7 Emilie Eigestad
8 Tilda Fossum
9 Regina Ø Gimre (slutter)
10 Alva B Miljeteig
11 Sofie H Reke
12 Line Strømstad
13 Athina S Tjelta
14 Jorid Ølberg
15
16
17
18
19
20

Turneringer- Cup

Trenere/ledere har vært:
Navn
Thomas Guggedal
Janne Wåge
Tone Sømme Heske
Liv Heidi Haugom Reke
Innsatspokal
Line Strømstad
Spillerens spiller
Celine Guggedal
Toppscorer

Verv
Trener
Trener
Oppmann
Oppmann

IDRETTSLAGET HAVDUR
ÅRSRAPPORT
ÅRSRAPPORT FOR:
LAG I SERIEN:

Kvinner Senior
5. Divisjon, avdeling 04

Følgende spillere er benyttet:
1 Linda-Merete Antonsen
2 Eirin Moen Bratteteig
3 Cathrine Steinnes Chrisstenssen
4 Kariann Fotland
5 Mona Sandanger Fyljesvoll
6 Ann Jeanett Killingland Hana
7 Lene Amundsen Holmebakken
8 Marielle Horve
9 Vera Hilde Bråthen Myrvang
10 Gry-Merethe Sele
11 Anna Skei
12 Kjersti Skei
13 Veronica Stangeland
14 Kristine Stokka
15 Ann Malena Tjelta
16 Kathleen Tveit
17 Janne Wåge
18

Kamper

Mål

IDRETTSLAGET HAVDUR
ÅRSRAPPORT

Det startet med Trolljeger hvor store deler av damelaget deltok. Vi har hatt flere sammenkomster
av sosiale arrangement i tillegg som julekveld, sosialkveld og spillermøte med pizza.
Sesongen bar preg av mye tap. Vi fikk ny trener og flere spillere var positive og ikke minst ble det
mange kjekke treninger.
Prøver å starte opp en grunnstamme og ett grunnspill, som bygges videre på i årene som kommer.
Både for eldre og for yngre spillere.

Signer med navn
Katrine Landsnes

Turneringer- Cup

Trenere/ledere har vært:
Navn
John Helge Anderssen
Kristine Stokka
Veronica Paulsen Stangeland
Sebastian Strand Anderssen
Katrine Landsnes

Innsatspokal
Ann Jeanett Killingland Hana
Spillerens spiller
Cathrine Steinnes Christiansen
Toppscorer
Vilde Hilde Bråthen Myrvang
100 damekamper:

Verv
Trener
Trener
Trener
Trener
Lagleder

IDRETTSLAGET HAVDUR
ÅRSRAPPORT
Rema 1000 håndballskole høstferie 2020

Høstferien 5 – 7 oktober 2020 hadde vi 43 ivrige barn i alderen 6 – 12 år og et flertall
med frivillige arrangører som gjennomførte treningsøkter, lunsj og fruktpauser, fordelt på
3 grupper, inndelt etter alder og retningslinjer i henhold til covid-19 i Dysjalandshallen.
Alle deltakere fikk hver sin Hummel håndball og t-skjorte, samt Rema 1000 drikkeflaske
inkludert i påmeldingsavgift, som var utrolig stas! Men mest av alt var høydepunktet
størst da Johanna Fossum, målvakten fra Sola HK og vår lokale kjendis besøkte alle 3
gruppene med øvelser tilrettelagt på alder, og det ble signaturer på håndballer og
treningssko.
Alle 3 dagene hadde opplegg fra kl.09:00-15:00, og det var slitne, men glade
håndballspillere som forlot hallen, med mer teknikk og større nettverk, til og med nye
venner.
Tusen takk til trenere, oppmenn, foresatte, ungdom og senior spillere, sponsorer og
håndballgruppe for topp innsats.
Til å være vårt første arrangement med håndballskole, med restriksjoner i tillegg, er vi
enig om at dette gjør vi igjen, høstferie 2021. Kjekt for flere barn å ha en aktivitet
sammen på dager som kan bli litt lange, og ganske jevnt med jenter og gutter på spredt
alder som deltok.

IDRETTSLAGET HAVDUR
Postboks 14
Eikebergvegen 11
4054 TJELTA www.havdur.no

ÅRSRAPPORT FOR:

Håndballgruppe 2020

Følgende representanter har vært i gruppen 2020

Leder
Nestleder +
sekretær
Sportslig leder +
dommerkontakt
Kasserer
Kioskansvarlig
Materialforvalter
Dugnadsansvarlig
Sandhåndballbane

ÅRSRAPPORT

Representert følgende lag:

Ann‐Evy Helleberg

Gutter 12

Anne Jagland

Jenter 12

John Helge Berntsen Anderssen
Kjetil Byberg‐Moi
Merete Holmebakken
Rune Reke
Bjørn Helge Bore
Thomas Jakobsen
Karen Bjørnaa
Vibeke Sola
Nina Soma Tjelta
Christine Iren Steffensen
Bjørn Bjelland
Danjela Reke

Damelaget
Jenter 11
Jenter 10
Jenter 13
Jenter 9
Jenter 8
Jenter 16
Jenter 14
Gutter 11
Gutter 9
Gutter 8
Jenter/Gutter 7

Fokusområder og resultater for styret i håndballen 2020:
Vi har 314 registrerte medlemmer i 2020 med 42 lagledere. 3 årskull med jenter og gutter i sine
ringer med minihåndball som melder lag fortløpende etter arrangement, 19 lag i
aktivitetsserien/serie 9‐12 år, 2 lag i seriespill 13‐16 år og 1 seniorlag.
Håndballgruppa har året 2020 jobbet delvis etter årshjulet, hatt måndelig møter på Havdurhuset
eller teams fra mai måned, alt ettersom dette året med covid retningslinjer, med unntak av
sommerferie. Sportslig utvalg har hatt jenvling kontakt og oppfølging gjennom sesongen.
Vi har hatt et trenermøte, hvor alle lag var representeret og vi drøftet samarbeid på tvers og
muligheter i klubben for lagledere og spillere. Tettere samarbeid og mer tilhørlighet i idretten.
Grunnet restriksjoner har vi ikke fått hatt flere møter på tvers av lag, men ønsker å få flere møter
til kommende år og sesong.
Sesongen stoppet brått opp for spillerene og ble noe avkortet og anderledes. Plutselig var det
hjemmeskole og ingen treninger heller, men flere var med på å kaste håndball, som ble satt
sammen til en fin filmsnutt som en avslutning for håndballsesongen 2019/2020.
Oppstartsmøte for trenere og oppmenn avholdt august, hvor alle lag var representert. Fokus på
informasjon og samarbeid med trenere og oppmenn.
Vi ønsker og oppfordrer til at enda flere trenere gjennomfører kurs i regi av regionen, da vi ser
utbytte av at en håndfull har fullført, barnelederkurs og trener 1 kurs i 2019. Vi hadde 5 trenere
som fullførte barnelederkurs 2020 og 1 trener som tar flere moduler for å få trener 1. Dessverre
har flere kurs utgått i 2020.

IDRETTSLAGET HAVDUR
Postboks 14
Eikebergvegen 11
4054 TJELTA www.havdur.no

ÅRSRAPPORT

Flere dugnader i 2020 har utgått grunnet covid‐19, både Dragefestivalen og bemanning kiosk i
Dysjalandshallen under svømmestevne til Sola Svømmeklubb og cup til Sandnes Sparebank.
Derimot forsøkte vi oss på en virtuell dugnad i mai med salg av 17 mai blomst med vipps. I juni
stilte flere av de eldre lagene opp og solgte hesteskospill til inntekt for klubben. Spillene var gave
fra sponsor ved bygging av Stangeland Arena i 2015. Flott salg av halve lageret og god innsats fra
samtlige lag som stilte med spillere og ansvarlig voksne på avtalte utsalgssteder.
Ved kamper og turneringer i Dysjalandshallen er det åpen kiosk som bidrar til inntekt til
klubben. Ved oppstart av kamper i september valgte håndballgruppen at kiosk utgår resten av
året av hensyn til lagledere og foresatte som drifter denne på dugnad, og samtidig få flere og nye
retningslinjer i henhold til covid‐19. Vi anså kiosken som en potensiell flaskehals og med flere
retningslinjer å forholde oss til for å ivareta smittevern, og hvor målet er å tømme hallen fort,
slik at nye spillere og publikum kan få adgang innenfor tidsrammer som er oppsatt. Vi vasker
over tribuner, innbytterbenker, sekretrariat, målstenger, toaletter og utsatte kontaktflater, i
tillegg til at vi har en smitteansvarlig som registrerer samtlige ved inngang og tribunevakter som
hjelper til med å minne om å holde avstander ved hver enkel kamp eller turnering grunnet
kapasitet i hallen. Oppmenn og trenere har løst oppgavene veldig flott, og har fulgt
retningslinjene etterhvert som det er kommet endringer på reglement og omberamminger av
kamper fortløpende. Med disse ekstra oppgavene og tidspress ble det veldig godt mottatt å
støtte håndballgruppen sitt forslag om en salgsdugnad av gavepakker med kaffe og sjokolade
rett før desember måned for å få inntekter, med godt resultat.
Håndballskole i høstferie 5 – 7 oktober i samarbeid med region Sørvest og Rema 1000 ble
gjennomført med 43 av 50 barn i alder 6 – 12 år. Alle spillere fikk utdelt hver sin Hummel t‐
skjorte og håndball, samt en Rema 1000 drikkeflaske første dag, og et stort høydepunkt var det
da vår lokale Johanna Fossum, målvakt for Sola HK hadde øvelser med alle sammen. De var
inndelt i 3 kohorter fordelt på alder, og vi hadde senior og junior spillere, trenere, oppmenn og
foresatte som bidro på dugnad for å gjennomføre disse 3 dagene fra 09:00 – 15:00, med øvelser,
lunsj og fruktmåltider. Fin gjeng med jenter og gutter som hadde hatt en aktiv høstferie, med
mye håndball og samtidig har fått et større nettverk i idretten og til og med nye venner. Vi ser
positivt på å arrangere håndballskole i høstferien 2021.
Vi har måtte trekke J13 grunnet avgjørende frafall av spillere ved sesongstart. Gjenværende
spillere har gått sammen med J14, og har fått til et fint samarbeid som gjør at tilbudet blir
ivaretatt. Og G10 og G11 har fått ettermeldt ekstra lag midt i sesongen.
Det har blitt tilbudt ekstra treninger på fredager for alle som vil ha mer trening. To grupper delt
på alder fra 6 – 11 år, og 12 ‐16 år. Teknisk øvelser og lek med ball i hovedfokus. Flere treninger
har utgått grunnet restriksjoner og smittevern. Ønskelig å starte opp igjen når forholdene ligger
til rette, med noen justeringer for å gi et enda bedre tilbud til samtlige spillere på alle nivå,
uavhengig av bredden.
Dommer 1 kurs ble avholdt oktober for Havdur, hvor vi hadde hele 11 ungdommer fra 15 – 16 år
som deltok. De vil ha tett og god oppfølging gjennom sesongen. Havdur har nå noen
barnekampledere som dømmer fra 6 – 11 års klassene. Og godt utvalg dommere som dømmer
fra 12 års klassene og oppover. Et dommerpar av disse er også blitt valgt ut til utviklingsgruppe i
regi av Region SørVest, som og gir dem et tilbud om å delta på Dommer 2.
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Juleavslutning ble gjennomført på årskull for å kunne oppretteholde retningslinjer om maks
antall i hallen og ivareta smittevern. Det ble spilt kamper på tvers av banen, med mye spill og
aktivitet. Så fra alder 11 år og nedover var nissen innom for å dele ut julesokker til alle. Utrolig
koselig for både spillere og lagledere. De eldre fra 12 år og oppover fikk utdelt hver sin julesokk
av lagledere. Samtlige trenere og oppmenn fikk og hver sin lille oppmerksomhet til julen, som
takk for god innsats med antibac og avstander gjennom 2020.
Året har vært anderledes og uvisst til tider, med mange spørsmål og utfordringer. Dessverre fikk
vi ikke arrangert en natt‐turnering som var påtenkt grunnet covid, ei heller flere kurs og
samlinger som vi hadde under planlegging, gang på gang. Flere turneringer og høydepunkter
som Dyreparken og Kongeparken utgikk, men det ble arrangert litt ekstra intern kamper og
turneringer internt på årskullene for å gi dem litt mer utfordringer og minner. Takk igjen for
innsats til samtlige som er med å bidrar. Så er vi stolt over å ha fått gjennomført vår første
håndballskole i høstferien, og dommer 1 kurs. Så satser vi friskt mot 2021 og håper vi kan få til
enda mer.

Mål for 2021:
- Enda flere trenere gjennomfører kurs i regi av håndballforbundet
- Flere påmeldinger av lag til turneringer lokalt
- Håndballskole i høstferien
- Revidere utviklingsplanen
- Arrangere en turnering
- Sandhåndball
- Felles sesongavslutning
- Barnekamplederkurs for 2007/2008
- Målvakt samlinger
- Fortsette med rekrutteringer i lagene
- Ekstra treninger med justeringer for å nå alle i bredden vår, for å unngå at de trekker
mot andre klubber i tidlig alder

Ann-Evy Helleberg
Leder håndballgruppe

IDRETTSLAGET HAVDUR
Vedlegg til Årsrapport for IL Havdur
Håndball 2019

IDRETTSGLEDE – SAMHOLD - DUGNADSÅND

Innsatspokaler og utmerkelser

Damelag 5. Divisjon
Toppscorer: Vera Hilde Bråthen Myrvang
Innsatspokal: Ann Jeanett Killingland
Spillernes spiller: Cathrine Steinnes Christensen

J15
Innsatspokal: Line Strømstad
Spillernes spiller: Celine Torgersen Guggedal

J13
Innsatspokal: Victoria Rinnsdatter Ryttvad
Spillernes spiller: Julie Pollen

J12
Innsatspokal: Tuva Bjørnaa Ølberg
Spillernes spiller: Jenny Teodora Rege
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Oppsummering inneværende år
Nå har vi spilt 1,5 år sammen og barna har gått fra å ville vise frem sine individuelle ferdigheter til å
inkludere sine medspillere på banen. Vi har hatt stort fokus på pasninger og det å gjøre hverandre gode.
Det er store nivå forskjeller blandt barna, men vi ønsker at alle skal føle mestring hver gang vi er på
trening eller i kamp. De har utviklet seg stort siden vi begynte. Nå er det mye mer bevegelse, forståelse og
bra pasningsspill. Vi kan se at det er noen som driver mye egentrening utenom treningsdagen vår, disse
utvikler seg mye raskere. Vi har også 3 jenter på laget, det setter vi stor pris på. Barna kan gi en hjelpende
hånd til en motspiller eller medspiller som ligger nede.

Utviklingsmål for neste år
Vi må jobbe mer med at barna tar imot beskjeder ved overgang fra en øvelse til en annen. Det er ikke alle
som klarer å holde fokus og da kan det ta tid før de har forstått øvelsen. Vi ønsker å få mest mulig utav
den ene dagen vi trener. Vi ønsker også å beholde jentene vi har i gruppen vår lengst mulig. De er bra for
gruppa vår og bra for deres egen utvikling. Vi håper det vil være mulig å kunne være mer sosiale sammen
i året som kommer. Men på samme tid så vil vi være glad om det bare blir mulig å samles hver uke for å
trene. Vi ønsker at barna skal oppmuntre hverandre og spille på lag. Vi har noen som lar temperementet ta
overhånd. Pasninger, lagmoral og egen rolle på banen med hensyn til posisjoner vil stå i fokus nå når vi
går fra 3èr til 5èr fotball.
Ingen av oss har trenerkurs.

Signatur
Rita Voll
Rapport til medlemsavrop
Følgende spillere er benyttet:
1 TUVA DYSJALAND
2 ISAK ØHMAN
3 OLIVER GRIGA
4 EMILIAN VOLL
5 OSKAR BERBEC
6 MARKUS BORE
7 TORJUS HALSNE
8 TIRIL BRAKSTAD
9 MARIELL SALVESEN
10 OLIVIA BYBERG-MOI
11 BENTLEY OLSEN KLUNGTVEIT
12 JOEL BØE SYVERTSEN
13 BRAGE AASHEIM GUNNARSON
14
15

Turneringer- Cup

Trenere/ledere har vært:
Navn
NIKITA MARIE OLSEN
MARCEL GRIGA
PÅL ESPEN KLUNGTVEIT
RITA VOLL

Verv
OPPMANN
HJ.TRENER
HJ.TRENER
TRENER
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Gutter 2012
2

Oppsummering inneværende år

Havdur gutter 2012 fikk aldri startet opp kampsesongen pga Covid-19, men trente fra januar
og frem til landet stengte ned. Startet opp igjen med treninger så fort det var tillatt innenfor
gitte retningslinjer. Stor skuffelse når Grønt gras ble avlyst. Da guttene ikke fikk stille til kamp
eller turnering denne våren, drog vi i gang en stor bassengfest for samtlige gutter. Dette var
både samlende, inkluderende og kjekt. Viktig at guttene får møtes utenfor fotballbanen og
bygge sterkere relasjoner og vennskapsbånd på en annen arena. Vi har deltatt på kampene nå i
høst og er glade for at vi fikk starte opp igjen. Det har ikke vært arrangert turneringer utenom,
men har vært ekstra mye fokus på trivsel og spilleglede på trening for å vekte opp for at vi
ikke kan arrangere så mye for guttene ellers. Vi startet også opp igjen med bassengfest etter
sommerferien. Fokus på lagånd og sosial tilhørighet, inkludering og felles opplevelser var
noen av måla for festen. Gutter 2012 deltok også på Havdurnøtten som var en suksess.
Mestring, felleskap og vennskap!
Oddbjørn, Ole Petter og Robert har deltatt på Coerver sine trenerøkter.

Utviklingsmål for neste år

Gutter 2012 skal fortsette arbeidet for å utvikle en robust, inkluderende og god gruppe, der
alle har tilhørighet og ønsker å komme. Fokus på samhold og lagbygging, samt individuelle
fotballferdigheter. Vi følger sportsplanen og Coerver sitt treningsopplegg for best mulig
progresjon hos samtlige spillere.

Signatur
Helle Klepp
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Rapport til medlemsavrop
Følgende spillere er benyttet:
1 Are Helgeid Veibust
2 Brage Alexander Helleland
3 Herman Soldal
4 Isak Klepp
5 Mathias E. Kristiansen
6 Mathias Oftedal
7 Noah Sanne Hermansen
8 Storm Tveit
9 Theo Antonio Albuquerque Helleland
10 William Birkelid Kvilhaug
11 William S. Pettersen
12 Quentin Leus

Turneringer- Cup

Trenere/ledere har vært:
Oddbjørn Klepp.
Trener
Robert Tveit.
Trener
Ole Petter Soldal
Trener
Simon Hermansen
Trener
Terese Helleland
Trener
Helle Klepp
Oppmann
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Oppsummering inneværende år
Seriespill:
Vårsesongen ble særlig amputert grunnet Covid 19. Vi fikk spilt en turnering på
Randaberg, hvor 14 spillere deltok. I mars ble vi stengt ned, og som for alle andre lag, ble
både serien og treningene kuttet. Oppstart av trening ble gjort så snart det ble åpnet opp
for dette.
I høst har vi spilt kamper mot våre motstandere som planlagt. Alle kamper er gjennomført
fra vår side, en kamp ble avlyst av motstandere da de ikke klarte å stille lag. Det er blitt
tatt høyde for smittevern hvor registrering av spillere, trenere og publikum er gjort i
forkant av hver kamp.
Opplevelser i spillet
Det har vært en krevende sesong med å skape jevne kamper i seriespillet i 2020.
Differensiering i kamp var et diskusjonstema før påmelding, men etter sterke signaler fra
kretsen, så endte vi med å melde på 2 lag på samme nivå(2). Vi spilte derfor uten verktøy
som differensiering er.
Oppmøte og idrettsglede i trening har vært bra. Vi har tilegnet oss nye tekniske og
taktiske ferdigheter i tråd med ferdighetsplanen i Sportsplan.
Sosiale tilstelninger:
Vi hadde før sommerferien, en sommeravslutning med med pizza og is på banen. Her var
det 11 spillere som deltok, sammen med trenere
I november arrangerte vi en «Premier League kveld» med pizza.
Laget ble samlet en lørdag for å se kamp på storskjerm i Stangeland Arena. Dette med
stor suksess. Her var det hele 15 spillere som deltok, sammen med trenere.
I år ble Havdurknotten til Havdurnøtten. Her deltok 8 spillere. Tilbakemeldingen fra
spillerne var at dette var en kjekk aktivitet å gjøre sammen. Det var kjekt å konkurrere i
andre typer fysiske utfordringer enn fotball, og en opplevde engasjement og stor grad av
heising og oppmuntring av sine medspillere.

Trenerkurs
Det er alltid stilt representant til Coerver trenermøter. Eller har en ikke deltatt på
trenerkurs i år. Pr desember 2020 har ingen av trenerne meldt ønske om å delta på annet
trenerkurs i 2021.
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Bilder fra Havdurnøtten: (det er dessverre tatt få bilder av laget i år)

Utviklingsmål for neste år
Neste år vil vi fortsette å ha fokus på å
videreutvikle tekniske og taktiske
ferdigheter i henhold til
ferdighetsplanen i Sportsplan.
Videre vil vi jobbe for å ta vare på
eksisterende spillere gjennom mestring
og et godt sosialt miljø. Vi vil skape
relasjoner til årsklasser over og under,
inkludert treningssamarbeid og
hospitering.
Turneringer 2021:
- Sør CUP
- To andre lokale CUP/turneringer
- Havdurknotten
Signatur:
Robert Tveit
Kristine Tjelta
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Rapport til medlemsavrop
Følgende spillere er benyttet:
1 Aleksander Reke
2 Aron Vigdel
3 Benjamin Tjelta
4 Brajan Jura
5 Falk Tveit
6 Frederich Young
7 Gabriel Pelan
8 Isak Pettersen
9 Jorunas Simkevicius
10 Kacper Krol
11 Krister Vold Frafjord
12 Lars Ragnar Harveland
13 Oskar Borsheim Lauridsen
14 Tiam Sæland
15 Tomasz Suchowiecki
16 Adrian Birkeland
17 Aksel Øhman
18 Tengel Marvik
19 Marius Klem Huseby

Turneringer- Cup
Tjensvoll FK turnering 16 feb.

Trenere/ledere har vært:
Navn
Robert Tveit
Gry Klingsheim Vigdel
John Egil Harveland
Michael Young
Christopher Pelan.
Kristine Tjelta

Verv
Hovedtrener
Trener
Trener
Trener
Trener
Oppmann

(Spillere i uthevet skrift er fortsatt regnet som spillere over i 2021. Spiller uten uthevet skrift har
sluttet i løpet av 2020)
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Oppsummering inneværende år
Det har vært en redusert sesong med fotball, korona satte en liten stopper for fotballen en stund,
hadde pause ca midt Mars til midt Mai. Etter sommer var det full gang igjen. 2 lag påmeldt til
seriespill, med 14 jenter måtte vi lage en plan for innbyttere, så jentene har hatt en kjempe sesong
med mye kamper og spilt med alle på laget, hadde med oss 2 jenter som innbyttere på hver kamp
så 4 jenter har spilt 2 kamper hver uke, dette fikk vi bare positive tilbakemeldinger på. Vi har møtt
variert motstand og organiseringen rundt kampene har fungert bra. En fin erfaring for jentene å ta
med seg videre. Har brukt flinke dommere fra klubben på hjemmekampene. Kunne gjerne vært
laget en liste som viste hvilke dommere de forskjellige lag skal bruke
Vi har en stabil stamme i laget på 14 stk, etter korona pausen mistet vi 1 jenta, men fikk 1 ny etter
sommeren. Det har også kommet 3 stk til etter hvert som året er gått, 2 ifra 2011 jentene, ei av
disse har vært med litt tidligere og ei heilt ny. Kom også ei jente til fra 2010 rett før sesongslutt.
Så per nå skal vi ha 17 stk på laget.
Jentene har godt vennskap og fungerer godt sammen både på og utenfor banen, gjennom sesongen
har spillet utviklet seg sammen med jentene og de spiller mye mere sammen som ett lag som har
resultert i fine opplevereser i kampene.
Vi har trenings tider mandager kl.17-18.30 i SA og torsdager kl.17-18.30 på TK vintertid og
Mandag 17-18.30 i SA og Torsdager 17.30-19.00 på HB sommertid. I sesongen har vi hatt 1
trening + kamp i uken.
Vi har deltatt på 0 turneringer
Det var flere av jentene på laget som deltok på Tine Fotballskole helgen. Et vel gjennomført
arrangement og en flott opplevelse for jentene.
Vi har ikke hatt avslutningen for jenter 2010 enda, tar den på nyåret.
J10 har også hatt endringer i verv i det siste, Ole Eriksen og Kjersti Skei gir seg som trener og
lagleder, inn på trener kommer Erik Paulsen (hjelpetrener), Terje Strømstad (Hjelpetrener og
keepertrener) og Siv Maren Byberg som lagleder.

Utviklingsmål for neste år
Vi ønsker å fortsette med mye av det vi har hatt fokus på fra tidligere sesonger, både når det
gjelder spillforståelse, pasninger, innkast, skudd, corner, løp uten ball osv. Vi bruker Coerver sitt
treningsopplegg sammen med andre øvelser for utvikling av jentene. Kondisjon og styrke blir
også noen utviklingspunkter vi kommer til og se på.

Signatur
KJETIL KLEIVEN/KJERSTI SKEI
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Rapport til medlemsavrop
Følgende spillere er benyttet:
1 SYNNE KLEIVEN
2 CAMILLA BYBERG
3 SINA FORSBERG
4 TILDE RINGSBY
5 CHLOE GRAINGER
6 MIA PAULSEN
7 SARA DYSJALAND
8 MARIA STRØMSTAD
9 EMMA HØYDAL
10
11
12
13
14
15
16

ANNA ERIKSEN
SANNA ERIKSEN
LINNEA SALVESEN
KAROLINE ANDERSSEN
NORA HAGA
ALINA ØSTRÅT GERASKOV (2011)
KRISTIN FEBEN THORSTEINSDOTTIR
(2011)
17 ELLA
18
19
20

Turneringer- Cup

Trenere/ledere har vært:
Navn
KJETIL KLEIVEN
OLE ERIKSEN
KALLE RINGSBY
KJERSTI SKEI

Verv
HOVEDTREN
ER
TRENER
TRENER
LAGLEDER
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Oppsummering inneværende år
Lag neste sesong: Vi har vært 13 spillere, 2 har sluttet nå i høst etter serien ble avsluttet.
Vi har hatt varierende resultater på kampene i høst, men spilt jevnt med de fleste lagene.

Utviklingsmål for neste år
Tilpasse oss større bane i nierfotball.
Bli gode på å utnytte stor bane
Omstilling forsvar / angrep og posisjonering
Hurtighet og kondisjon

Grunnlag for lagpåmelding i serien neste år - spillerstall
Følgende spillere er benyttet:
1 Sverre Hauge Nilsen
2 Sander Bore
3 Lucas Andersen
4 Ivar Ølberg
5 Nikolai Tjelta
6 Angus Skjuli Jensen
7 Aron Smith
8 Anders Rege
9 Heike Torsteinsbø
10 Christoffer Østråt Geraskov

Turneringer- Cup

Trenere/ledere har vært:
Navn
Verv

Tarjei Bore
Tore Andersen

11 Joakim Rimestad
12 Håkon Lie
13 Oscar Albrigtsen-Vik
14

Gunnar Ølberg
Camilla Parker Rege
Kristin Skjuli Jensen
Irene Helland

15
16
17

Espen Tjelta
Kristin Hauge

Hoved trener
Assistenttrener
Assistent-trener
Oppmann
Oppmann
Representant til
styre/komite
Assistent-trener
Oppmann
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J11 2009
1

Oppsummering inneværende år
Vårsesongen ble ikke det samme i år p.g.a. covid 19.
Etter at Norge åpnet opp igjen, fikk fikk vi spilt kamper som planlagt. Her var smittevern i fokus,
så alle lag skrev tilskuer liste, brukte sprit og holdt avstand.
I år har vi bare hatt et lag. Det gikk bra på alle kamper.
Opplevelse i spillet:
Vi gikk opp en divisjon i vår, det var kjekt at det gikk bra, jentene er positive og synes det er kjekt
å spille kamper. Klart det var mer motstand nå, men synes de takket dette bra. Oppmøte på
kamper og treninger har vært bra. Vi begynte med "skadefri" trening i høst, hvor vi bruker ca 30
min på styrke før vanlig trening, dette synes jentene er kjekt. Madelen Schefstrøm, student, har
vært med oss 20 timer i høst. Det var kjekt å ha henne hos oss, hun var positiv, flink med jentene
og hadde gode treninger med oss.
Trener kurs:
Vi stiller alltid en eller to på coerver kursa.
Sosialt:
Vi hadde en super kjekk avslutning før sommerferien i hagen til Robert og Mathilde. Vi grillet og
badet i bassenget. Vi inviterte alle jentene på trinnet til dette, så det var kjekt. Havdur møtte var
og bra, veldig kjekt på GP sammen på disse postene. Nå i høst hadde vi en markering med litt kos
og pokal utdeling etter trening. Vi tar pizza en kveld, når vi åpner opp etter covid 19 igjen.

Utviklingsmål for neste år
Vi vil jobbe videre med å ha gode treninger, jobbe med samhold og fortsette med et positivt miljø
i laget.
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ÅRSRAPPORT 2020

Lagbildet tatt før årets siste kamp på Bogafjell.
Følgende spillere er benyttet:
1 Iris Koen
2 Natalie Mosti
3 Sofie Nylund
4 Victoria Oftedal
5 Hanne Paulsen
6 Sofie Skramstad
7 Mathilde Tveit
8 Linea B. Vartdal
9 Havin Khalili
10 Lykke Christensen (sluttet)
11
12
3

Turneringer- Cup
KVIA SERIEN

Trenere/ledere har vært:
Navn
Robert Tveit
Siw Iren Ol Koen

Verv
Trener
Hjelpetrener
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Gutter 2008
1

Oppsummering inneværende år
På vårparten var guttene preget av lite trening pga Covid-19. I serien hadde vi det veldig tungt og
gikk på mange tunge tap. Guttene klarte å holde motet og humøret oppe. Dette gjorde at i høst og
vinter 2020 har trent 4ganger i uka. Vi trenere har så da en veldig fremgang på kvalitet og spille
glede. Kort oppsummert, vår og sommer 2020 var tøff og tung, høst og vinter 2020 bra og gøy.

Utviklingsmål for neste år
Fokus for samspill og spilleforståelse

Signatur
Ørjan Eriksen
Rapport til medlemsavrop
Følgende spillere er benyttet:
1 Alexander Ryttvad
2 Anders Skjørestad
3 Isak Fotland Paulsen
4 Jaran Eriksen
5 Martin Dysjaland
6 Mattias Gilje
7 Noah Odahl
8 Noah Ringsby
9 Olav Gunnarsson
10 Robbin Larsen
11 Ruben Strømstad
12 Sverre Dysjaland
13 Theo Vistnes
14 Torje Østerhus
15 Vladimir Veselinov
16 Jakob Kjellby
17 Alfred Haga
18
19
20
21
22

Turneringer- Cup

Trenere/ledere har vært:
Navn
Ørjan Eriksen
Kalle Ringsby
Erik Paulsen
Terje Stømstad

Verv
Trener
Trener
Trener
Trener
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Oppsummering inneværende år
Til tross for en noe krevende sesong har jentene gjennomført sesongen på en god måte. Vi har
godt treningsoppmøte og stort sett godt fokus. Treningene har stor grad av Coerver-øvelser men
også en del fokus på samhold og fellesskap. Det er også i år gjennomført en god del
keepertrening. Mange av jentene har klart NFFs teknikkmerke, enten blått, rødt, bronse eller sølv.
I serien har vi valgt å stille med to lag. Et i klasse 2008 og et i klasse 2007. Vi har rullert på hvem
som spiller på de ulike lagene og at to-fire spillere har spilt to kamper hver uke. Vi har også hatt
med oss tre hospitanter fra J2009 som har fungert på en utmerket måte både fotballmessig og
sosialt. Kampene har godt veldig bra. Vi har vunnet flere kamper enn vi tapte på J2008-klassen,
og vi klarte oss også flott i 2007-klassen. I denne klassen brukte vi litt tid etter corona på å få
tilbake trøkket som kreves, men vi spilte jevnt med de aller fleste lagene. Det viktigste er at
tiltaket med å melde oss opp en klasse skal gi flere jevne kamper, og det kan absolutt underskrives
på. Tabellen vår for 2007 ser slik ut:

Vi har gjennomført flere «kveldsmatsamlinger» og andre aktiviteter for å bygge laget. Vi har ikke
deltatt på turneringer i 2020.

Utviklingsmål for neste år
Vi ønsker å fortsette utviklingen med å skape en stor gruppe med jenter som trives på
samme lag og med fotball, samtidig som hver enkelt får rett utvikling og vi blir bedre som
lag.
Signer med navn
Kenneth Mortveit

IDRETTSLAGET HAVDUR
Fotballgruppa
Postboks 59
4054 TJELTA

Følgende spillere er benyttet:
1 Carolina Schefström
2 Sara Elise Berner
3 Rebekka Flood Ingebretsen
4 Amalie Solli
5 Sofie Høydal
6 Mia Klepp
7 Marina Vigdel
8 Marlen Rege
9 Thea Voll
10 Lotte Ræge
11 Adele Aune
12 Mathea Tønnesen
13 Maja Nordmo
14 Ingrid Jakobsen
15 Asdis Benediksdottir
16 Elin Benediksdottir
17 Ida Traa
18 Michelle Byberg
19 Mathilde Tveit (2009)
20 Sofie Nylund (2009)
21 Iris Koen (2009)

havdurfotball@hesbynett.no
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Turneringer- Cup

Trenere/ledere har vært:
Navn
Kenneth Mortveit
Brian Solli
Vegard Karlsen
Bjørnar Stangeland
Cato Ræge
Kjersti Voll

Verv
Trener
Trener
Trener
Trener
Trener
Oppmann
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Gutter 13 (2007)
2

Oppsummering inneværende år
Årets første trening var utendørs på Dysjaland Kunstgress 6 januar. Vi kjørte 3 treninger i uken
med en liten pause når all trening fikk koronaforbud i mars. Vi var med i Kviaserien før
sesongstart, med ett lag påmeldt, hvor alle spillerne ble byttet ved pause, i tillegg hadde vi en del
treningskamper. Vi var i kanonslag og godt rustet for å gjøre en bra sesong i serien, hvor vi hadde
meldt på ett lag på nivå 2 og ett på nivå 3.
Vi hadde planlagt deltakelse i flere småturneringer i tillegg til en stor sommerturnering, det ble
med tanken etter at alle turneringer ble stoppet i mars. Før koronapausen rakk vi dog å delta i
Norvetuva cup i Eigersund i februar. Det endte med seier i a-sluttspillet i første og foreløpig
eneste turnering hvor det har blitt kåret vinner. Ett stort øyeblikk for guttene og alle fikk ta med
seg pokalen hjem til overnatting en gang hver, før den ble plassert på Havdurhuset.
14 av spillerne deltok på Tine Fotballskole i juni. Seriespillet startet etter sommeren og har gått
greit. Vi har ikke spilt lagene som antilag, men lånt spillere fra G08 eller J07 når vi har hatt forfall
til kamper slik at vi ikke har hatt nok spillere selv. Etter sesongen har vi hatt 2 treningskamper i
11er med ok resultater og mye godt spill. Vi har tro på at guttene vil takle overgang til 11er fotball
greit. Vi tok juleferie 21. desember.

Utviklingsmål for neste år
I 2020 er planen å stille med 1 lag i serien på nivå 2.
Guttene har fått egentreningsprogram som de kjører gjennom julen, med fokus på å øke
kjernestyrke, kondisjon og fart. Vi trenger å utvikle dette når vi nå går over fra 9er bane til full
11er.
Turneringer er enda litt i det blå, da alt vi melder oss på blir kansellert, men vi håper situasjonen
bedrer seg og at det blir tur til Norway cup sommeren 2021.

IDRETTSLAGET HAVDUR
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Følgende spillere er benyttet:
1 Adrian Ramstrøm
2 August Aune
3 Brian Hellestø
4 Daniel Hansen
5 Dhilaan Sitabesan
6 Erik Rege
7 Fynn Andre Van der Hagen
8 Henrik Eskedal
9 Tobias Rege
10 Kristian Velde
11 Lachlan Smith
12 Markus Bjelland
13 Tore Alvær Skregelid
14
15
16
17
18
19
20
21

Oliwer Siekliki
Sander Koen
Sebastian Timm
Simon Velde
Thomas Oftedal
Oliver Lammenes
Natthaphat Chinkrathok 2006
Przemyslaw Zaboros (Startet desember)

Priser
G13-1:
Toppscorer – Brian Hellestø
Best utvikling – Henrik Eskedal
Innsatspokal – Kristian Velde
G13-2:
Toppscorer – Oliwier Sieklicki
Best utvikling – Oliver Lammenes
Innsatspokal – Thomas Oftedal

ÅRSRAPPORT
Turneringer- Cup
Norvetuva Cup Eigersund Februar

Trenere/ledere har vært:
Navn
Jon Thomas Bjelland
Pål Aune
Aad Koen
Jan Erik Timm (sluttet
desember)

Verv
Hovedtrener
Trener
Trener
Trener
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J2007
1 stk.

Oppsummering inneværende år
En positiv gjeng med jenter som fikk en bra plassering på tabellen i serien og endte opp som
kretsmestre i OBOS cup.

Utviklingsmål for neste år
Ønsker å fortsette i samme retning som til nå.
Signatur
Per Kvalvåg

Rapport til medlemsavrop
Følgende spillere er benyttet:
1 Jenny Teodora Rege
2 Hedda Hansen
3 Maren Kvalvåg
4 Selma Fossum
5 Tiril Torsteinsbø
6 Inga B Miljeteig
7 Tuva Ølberg
8 Sanne Rasmussen-Østerhus
9 Leonora Haughom Reke
10 Ina Håkonsen
11 Linnea Nygaard-Larsen
12 Tonje Sola Lunde
13 Caroline Johansen Kaldestad
14 Kristine Borsheim Lauridsen
15 Mia Trones Einarson
16 Adele Skjuli Jensen
17
18

Innsatspokal: Sanne Rasmussen Østerhus
Toppscorer: Jenny Stangeland Rege
Spillernes spiller: Tiril Torsteinsvø
Årets utvikling: Caroline Kaldestad.

Turneringer- Cup

OBOS turnering

Trenere/ledere har vært:
Navn
Tone Rasmussen
Geir Arild Rege
Per Kvalvåg
Stein Roness
Ronny Torsteinbø
Steinar Rasmussen

Verv
Trener
Trener
Oppmann
Trener
Trener
Trener
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J 2006
Havdur/Sola j-14

Oppsummering inneværende år:
Vi startet opp i Januar og jentene trente da 1 gang i uka på Sola og 1 gang i uka i
Stangeland arena. På Sola var det Coerver som trente jentene, og på Havdur har det vært
Vibeke Berner og Jarl Roth som trente jentene. Det var også vi som var ansvarlige for
laget på kamp. Stine Haugland som er jenteansvarlig for Sola er den som vi har hatt
dialog/kontakt med i Sola. Stine er en pådriver for jentefotballen i Sola, og har gjort en
fenomenal jobb for jentene.
Jenter 2006 er en sosial gjeng med godt humør og som er flittige på treningene.
Fokus på treningene har vært teknikk, mestring, glede og mye touch på ballen og mye
spill.
Før koronanedstengningen deltok vi i Kviaserien. Dette syntes jentene var veldig gøy, og
var deres første møte med 11-er fotball. Vi fikk også med oss natt-turnering for
ungdommene inne i Stangeland arena. Coerver treningene har vist seg å ha gode resultater
hos jentene. De har hatt en enorm utvikling, spesielt i høst. Da etterspurte jentene selv en
extra trening i året, og Sola kjøpte da en xtra trening i året hos Coerver. Veldig bra tiltak,
og flott initiativ av Stine.
Serien og treningene startet endelig opp i august, og jentene gjorde en meget god høstsesong, og endte til slutt på øverste del av tabellen, hvorpå den siste serie-runden var
avgjørende for om de endte som nr 1, 2, 3 eller 4. En spennende og jevn høstserie med
andre ord.
Vi har hatt flere lagbyggende og sosiale tiltak, blant anna kveldsmat, pizzakvelder, sosial
tur til stranda med grilling og lagbyggingskonkurranser. Vi hadde en fantastisk kjekk
avslutning på fangene på forte, arrangert av Stine, med quiz og leker, og som Sola betalte
for. Veldig gøy!!
Vibeke var påmeldt til B-trener kurs, men på grunn av Korona er dette foreløpig utsatt.
Neste år prøver vi ennå å få kabalen til å gå opp på trenersiden. Coerver og Sola har ikke
kommet til enighet, så Sola jobber med å finne ny trener. Imens trener Stine de for Sola.
Vibeke og Stine kommer til å følge jentene på kamper, turneringer og til å ta den sosiale
biten.
Utviklingsmål for neste år blir å videreutvikle teknikk, fotballforståelse og forbedre
intensitet/kondisjon. Samtidig jobber vi med å forsterke den sosiale biten. Vi ønsker å
delta på Norway-cup og er på meldt Kviaserien. Hyttetur med sosial lagbygging ligger på
tapetet så snart det lar seg gjøre i forhold til Koronareguleringene.
Mvh, Vibeke Berner

IDRETTSLAGET HAVDUR
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Følgende spillere er benyttet:
1 Alma Stødle
2 Amanda Rezai Klausen
3 Celine Nesse
4 Elena Håland
5 Elena Knudsen
6 Elida Gjøstein Stava
7 Elisa Frafjord
8 Ella Christensen
9 Hanna Årthun
10 Julie Pollen
11 Maja Vistnes
12 Miriam Ahlstrøm
13 Nora Hansen
14 Victoria Ryttvad
15 Sara Elise Berner
16 Emilie Nylund (Slutta etter koronanestengning)
17 Ane Bugge Hansen (Slutta etter koronanestengning)
18 Emilie Sel (Slutta etter koronanestengning)
19 Nathalia Steen (Slutta etter koronanestengning)
20

ÅRSRAPPORT
Turneringer- Cup
Kvia-cupen
Natt-turnering Havdur
Norway-cup - avlyst
Troll-cup - avlyst
Trenere/ledere har vært:
Navn
Vibeke Berner
Jarl Roth
Coerver Coaching
Stine Haugland
Innsatspokal Elena Håland
Spillerens spiller Elena Håland
Toppscorer Victoria Ryttvad
Best utvikling Elena Knudsen

Verv
trener
trener
trener
Jenteansvarlig
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Havdur G04
Et lag

Oppsummering av sesongen 2020:
Sesongen 2020 har som for alle andre også vært annerledes for Havdur G04. I
begynnelsen av sesongen hadde vi godt treningsoppmøte og mange gode treninger hver
eneste uke.
Under hele sesongen har vi hatt alternativ trening og styrke trening. Vi har også denne
sesongen fokusert på skadeforebyggende øvelser, noe som har gitt gode resultater.
Det har vært stort fokus på det sosiale i denne gruppa, noe som viser igjen både på banen,
treninger og fritiden. På grunn av Covid 19 ble det lite sosiale aktiviteter dette året, men
en tur til Prekestolen i regi av laget ble det satt stor pris på.

Vi deltok i Kviaserien i begynnelsen av sesongen. Der klarte vi oss bra, spilte mange
gode kamper, men ble slått ut av et godt Sandnes Ulf lag i kvalifiseringen.
Etter Covid 19 slo til ble, treninger utført etter fotballforbundets og klubbens
retningslinjer. Selv om det var begrensninger og annerledes hadde vi bra oppmøte på
treningene.
Da serien omsider startet var vi klare og hevdet oss godt i de første kampene.
Etter hvert møtte vi noen gode lag,men vi hadde god innsats og stå på vilje. Etter en hard
kamp, i øs, pøs regnvær mot FGI, der vi gikk på et forsmedelig tap, endte vi på 4 plass på
tabellen.
Vår gode trener, Tron Øyvind Andersen, som har ledet laget med suksess i to år, valgte å
slutte etter sesongslutt. Hjelpetrener Øyvind Saltnes har også valgt å slutte. Resten av
trenerteamet og oppmann fortsetter. Vi har også fått vite at vi får en ny hovedtrener; Lars
Andrè Jelsa

IDRETTSLAGET HAVDUR
Fotballgruppa
Postboks 59
4054 TJELTA

Følgende spillere er benyttet i 2020:
1 Aleksander Timm
2 Alexander Risa
3 Anders Laupland Høyvik
4 Daniel Timm Aas
5 David Nygård
6 Elias Østbø
7 Håvard Melstveit-Vigre
8 Konrad Bergøy Miljeteig
9 Lars Skregelid
10 Marcus Schefstrøm
11 Marius von Hirch
12 Phat Toan Ta
13 Ørjan Helleland
14 Marcus Schefstrøm
15 Trym Bratteteig Bye
16 Tore Alexander Østråt Lund
17 Alejandro Dybesland
18 August Roth
19 Henrik Rege
20 Sebastian Ølberg
21 Filip Tomasz Wroblewicz

havdurfotball@hesbynett.no
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Turneringer- Cup
Kvia- serien

Trenere/ledere har vært:
Navn

Tron Øyvind Andersen
Svein Skregelid
Fredrik von Hirsch
Odd Fredrik Utsola
Øyvind Saltnes

Toppscorer:

Konrad Bergøy Miljeteig
Årets utvikling:

August Roth
Årets spiller:

Marcus Schefstrøm
Innsatspokal:

Phat Toan Ta

Verv
trener
oppmann
trener
hjelpetrener
hjelpetrener

IDRETTSLAGET HAVDUR
Postboks 14,
4063 TJELTA
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Havdur 2

Oppsummering inneværende år
Det har strengt tatt ikke vært noen sesong pga Korona, men vi har fått trent godt både før
restriksjonene kom og etter restriksjonene har vi prøvd og legge mest mulig til rette for og
klare og holde oss i form. Så nå håper vi at vi skal få låv og spille kommende sesong og at
ikke nok en sesong går i vasken. Det var sesongen kort oppsumert .
Utviklingsmål for neste år
Men vi har et klart mål for sesongen viss vi kommer i gang igjen og det er opprykk. Vi
tror selv vi har stor mulighet til det. Håper at stort sett alle fortsetter selv om det nå har
vært 1 år uten sikkelig fotball. I tilegg håper vi kan holde den gode dialogen både med de
yngre lag som har spillere som nærmer seg senior nivå og ikkje minst fortsette
samarbeidet sammen med a laget.

Følgende spillere er benyttet:
1 Joakim Tjora
2 Lars Andre Jelsa
3 Sigurd Johansen Thunestvedt
4 Ørjan Delin Kollsgård
5 Joakim Mostein
6 Glenn Delin Vold
7 Andreas Oftedal
8 Simen Kongsvoll
9 Olav Lønning Tjetland
10 Odd Fredrik Utsola
11 Bartosz Eugeniusz Michalek
12 Thomas Guggedal
13 Thomas Rosseland
14 Aron Frafjord
15 Alexander Eriksen
16 Jarle Tjora
17 Anders Eriksen
18 Joakim Roaldsøy
19 Jone Hamre
20 Kristian Risa
21 Thomas Øren
22 Steffen Kristiansen
23 Nils Kristian Hillier
24 Pål Espen Klungtveit
25 Jørgen Flørenæs
26 Hallvard Erfjord

Kamper

Mål

IDRETTSLAGET HAVDUR
Postboks 14,
4063 TJELTA
www.havdur.no
Turneringer- Cup

ÅRSRAPPORT
Innsatspokal
Spillerens spiller
Toppscorer
100 damekamper:

Trenere/ledere har vært:
Navn

Lars Andre Jelsa
Jone Hamre
Alexander Eriksen

Verv
Hovedtrener
Ass. Trener
Ass. Tremer
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Damer
senior
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Klepp/Hav
dur 3 div og
Havdur/Sol
a /Klepp 4
div

Me valgte å videreføre samarbeidet med klepp på 3 div , i tillegg melde me på eit 4 div lag som
var Havdur sitt .Sola og Klepp søkte samarbeid me Havdur på 4 div laget .Me denne modellen var
me i stand til å ivareta alle spillerene i gruppa.Gruppa bestod av 26 stk spillere fra nevnte klubber
ved sesongstart.I tillegg ville det bli spillere fra klepp 2 div som skulle hatt kamparena på 3 div
laget. Me ønsket og å gje dei spillerene på Havdur j 04 mulighet til å få kamperfaring på 4 div
laget når dei var klar for det.
Me hadde ei samling hjå Jarl me pizza og «selskapsleker» veldig sosialt og kjekt.Rett etterpå
gjennomførte me første spillersamtale.Fellesnemneren for spillersamtalene er at jentene trivest.
Treningene har gått mandag ,tirsdag og torsdag, på nyåret hadde me alle 3 treningsdager på
Havdur sine anlegg.
Første del av året var treningsoppmøte og intensitet på treningene veldig bra.
Det er jo ikkje tvil om at når covid inntraff ble det svært utfordrene , bremsene ble satt på og
usikkerheten spredde seg.
Likevel klarte me gjennomføre 3 stk treninger i uka og motivasjonen va bra. Me tilpasset oss og
klartelegge opp til gode treninger uten kontakt.
Me la ein treningsdag til Klepp og to på Havdur.

IDRETTSLAGET HAVDUR
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Når men nermet oss sommeren kom det til 3 stk nye spillere , det var veldig posetivt
I juni hadde me ein Fantastiske dag/kveld på Vigdelstranda med leker /mesterens mester opplegg
og grilling ,bading i ein utrulig fin solnedgang denne fine sommerdagen.
Gjennom hele sommeren trente me for fullt , det va alltid jenter som va heime og ønsket trene .

Det va tydelig at det nå sleit på jentene å ikkje kunne trene normalt, det ble dårligere oppmøte på
trening og fokus ble og endret.
Kretsen åpnet på høsten opp for j 02 serie.
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Me inngjekk samarbeid med Vidar og dannet Vidar/Havdur j20 .Det var 9 stk jenter som ønsket
ver me på det laget.
Det var eit godt tilbud for dei som ville , det utviklet seg dessverre seg sånn at det ble svært få
som deltok på det laget,3stk var rimelig aktive og 1 stk var svært aktiv.
Eg syns dei fekk gode treninger på Vidar og god kamparena på kampene.
Det ble mye logistikk me planlegging og få dette til å gå i hop me treningene på laget vårt på
Havdur.
Treningskvardagen seinhøsten har vert krevende , me trente 3 dager fram til november reduserte
til 2 dager i uken.Treningene ble lagt til Klepp pga at storparten av jentene som kom på trening
var fra klepp og me fekk og trene ein periode der me full kontakt.
Me fekk og gjennomført ein kamp mot klepp j17 i desember , det va veldig kjekt for jentene .
For desse jentene vil 4 div ver rett arena , mange har krevende jobb/skole som gjer at dei ikkje
kan delta på alle treninger .Dei fleste jentene har i spillersamtaler sagt at det viktigeste for dei er at
dei er ei gruppe.
Spennet i ferdigheter er stort i gruppa .
Me håper at sesongen 2021 blir ein normal sesong.
Trenere har vert Jarl Roth ,Vibeke Berner og Bjørn Tore øvstebø Lagleder Monica Hermansen
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Havdurnøtten
2

Oppsummering inneværende år
På grunn av den særskilt krevende situasjonen rundt korona og restriksjoner, fikk årets
Havdurknott kommittee i oppgave å grundig gå igjennom muligheten for å gjennomføre årets
Havdurknott. Kommitteen konkluderte som følger:
Komiteen mener at Havdur, med dagen situasjon, ikke bør gjennomføre Havdurknotten 2020.
Rent teknisk er det mulig å gjennomføre turneringen etter smittevernreglene. Men komitteen har
konkludert med at vil være vanskelig å få tilstrekkelig med dugnadsfolk med på turneringen i år.
Videre fryktes det at dersom Havdurknotten blir utsatt for smitte er det sannsynlig at omdømmet
til Havdur kan bli alvorlig skadet.
Som ett alternativ til bygdas barn ble det i stedet opprettet Havdurnøtten:
Det er planlagt en sporlek utendørs for Havdur IL sine fotballag i født 2014 til 2008.






Totalt er det påmeldt 99 barn fordelt på 9 lag og 20 voksne fordelt på 7 poster utendørs.
Samt 1 voksen per lag som følger de rundt på postene.
Hvert lag vil være de samme som trener fotball sammen.
Det er planlagt at hvert lag starter med 15 minutter imellom for å unngå trengsel. Det er
ikke planlagt at lagene skal treffes/samles på et sted.
To av postene inkluderer utlevering av mat hvor barna blir servert av dugnadspersonene
på den posten.
Alle voksne vil med postene få utlevert antibac og eventuelt munnbind.

Gjennomføring av Havdurnøtten:
Gjennomføringen av Havdurnøtten var en suksee og en kjærkommen opplevelse for barna som
har opplevd at det meste er blitt avlyst i 2020
Veien videre:
Vi satser på at 2021 blir mer tilbake til normalen og at det er Havdurknotten som blir gjennomført
i 2021. Store deler av havdurknottkomitteen vil bli med også i 2021 for å få erfaringsoverføring.
Havdurknottkomittee
1 Lars Brakestad
2 Jorunn Vatland Haga
3 June Borsheim
4 Kristin Klem Huseby
5 Miriam Lidal
6
7
8
9
10
11
12
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Tine Fotballskole - 2020

Etter å ha gått og sparket stein i noen måneder etter nedstengningen i mars, ble veien plutselig kort
da vi så at det var mulighet for å få arrangere fotballskole alikevel og vi ble årets første fotballskole
på landsbasis.
Rapporten blir enkel i år, kopi av NFFs artikkel om oss følger:

https://www.fotball.no/kretser/rogaland/aktivitet/cuper-og-fotballskoler/arets-forstetine-fotballskole/
Full jubel for årets første TINE Fotballskole
Med lagvenninnene halsende etter tok Maria fra Havdur strake veien mot mål, og pangstartet årets
Tine Fotballskole-sesong.

Maria og venninnene på IL Havdurs 10-årslag under årets TINE Fotballskole - den første av sitt
slag i Norge etter koronakrisen. | Foto: Lars Fisketjøn

Selv den mørkegrå fredagshimmelen lysnet litt over Havdurs idrettsanlegg da jentene på 10årslaget smilende og løpende kastet seg inn i kamp om ballen. Det har vært et sjeldent syn hittil i
vår, men premien for den gode smittedugnaden vi har gjennomført, er at barn og unge endelig kan
spille fotball igjen på trening – og nå også på TINE Fotballskole.
Da ledelsen i Havdur fikk den beskjeden fra kulturminister Abid Raja for to uker siden, heiv de seg
rundt, og inviterte til TINE Fotballskole denne første helgen i juni – akkurat som de har gjort de
siste ti årene. Dermed avholder Havdur kanskje landets første sommerarrangement for barn, når de
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kjører fotballskole fra fredag til søndag på sitt fotballanlegg på Tjelta i Sola kommune. Som en av
nærmere 400 TINE Fotballskoler over hele landet, er de aller først ute i 2020.
– For oss handler dette om hva fotballskolen betyr for ungene i idrettslaget. Vi har endel ivrige
barn som har drevet egentrening i hele vår, men vi har også flere som aldri spiller fotball utenom
vanlig fotballtrening. TINE Fotballskole er et bra verktøy for å gi dem litt mer fotballaktivitet enn
de vanligvis har, sier Jon Thomas Bjelland, som har ansvar for fotballskolen sammen med Vibeke
Berner.

– TINE Fotballskole bygger kultur
Allerede ett døgn etter at påmeldingen ble lagt ut, var 60 barn påmeldt. Klubben har aldri fått så
rask respons tidligere, noe som er et tegn på at unge fotballspillere i Havdur er ivrige etter å
komme i gang. I løpet av helgen skal snaut 120 unger være i aktivitet både fredag, lørdag og
søndag. Samt barnefotballtrenere, dame- og herrelagsspillere som alle stiller som instruktører.
– Fotballskolen bygger klubbkultur. Trenerne blir kjent med de nye kullene med unger, ungene blir
kjent med trenerne i klubben, og klubbens trenere blir kjent med hverandre på tvers av årskullene.
TINE Fotballskole binder klubben sammen, sier Bjelland.
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Havdur får ros av NFF Rogaland-sjefen
Midt i en utrolig vanskelig tid for norske fotballklubber klinker altså Havdur IL til med sin årlige
TINE Fotballskole. At NFF, TINE og klubbene klarer å gjennomføre nær 90 prosent av alle søkte
arrangementer i Norge er unikt i disse tider.
– Vi vet at sommeren 2020 blir en spesiell sommer for mange barn og ungdommer, men vi
opplever at stadig flere klubber nå ser på hvordan de kan gi sine medlemmer gode, sosiale og
aktive opplevelser gjennom sommeren. Dette kan være et kjærkomment tilbud til barn og ungdom
etter en unormal vår. Vi i NFF Rogaland ønsker å dele kreative ideer mellom klubbene, og synes
det er sterkt at Havdur gir sitt bidrag til økt fotballaktivitet gjennom helgens Tine fotballskole, sier
daglig leder Erik Løland i NFF Rogaland.
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Egen veileder for fotballskoler
Årets TINE Fotballskole-arrangører har fått sin helt egen veileder tilpasset korona-situasjonen og
de smitteverntilpasninger som kreves. Denne veilederen kan også fungere bra for alle andre som
skal arrangere fotballskole. Les hele veilederen her.
Fotballskolekomiteen i Havdur har gjennom tett dialog med NFF og fotballkretsen sørget for at alle
retningslinjer for smittevern er ivaretatt. Klubben er veldig opptatt av å følge koronavettregnele
både i fotballhverdagen og under fotballskolen.
Derfor blir også årets TINE Fotballskole annerledes enn alle de foregående utgavene. Felleslunsjen
lørdag og søndag er erstattet med hjemmesmurte matpakker, og for å holde seg innenfor
retningslinjene om kun 50 personer på banen samtidig, har de endret litt på treningstidene. I tillegg
er det tilrettelagt for smittevernhensyn både ved utdeling av utstyr, inndeling i grupper og inn- og
utgang fra klubbhuset. Det skorter imidlertid ikke på fotballtilbudet, og i tillegg får hver deltaker en
sekk full med utstyr, inkludert en fotball av god kvalitet.
– Vi er rutinerte i å arrangere fotballskole, og har egentlig bare kopiert opplegget fra tidligere år,
for så å justere det til korona-veilederen. Den største utfordringen har vært å få til et opplegg som
gjør at vi ikke overstiger 50 personer på banen samtidig. Derfor har vi blant annet bare én leder per
gruppe for de eldste, sier Bjelland.
Da NFF Rogaland var på besøk fredag ettermiddag var 1.- og 2. klassingene i aksjon inne i
klubbens fotballhall Stangeland Arena, mens 3.- og 4. klassingene ute på Tjelta stadion. 5.-7klassingene kom senere på kvelden, da de minste var på vei hjem for kveldsmat og pysj. Lørdag og
søndag er det "på 'an igjen" med nye kjekke fotballtimer sammen med vennene.
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Neste års fotballskole blir som vanlig første helgen i juni (4 til 6. juni).
Vibeke Berner og Jon Thomas Bjelland har vært ledere for årets fotballskole.
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1.

Aktiviteter

Fotbalgruppen har bestått av 286 spillere med 60 lagledere og trenere. Det har vært 9 lag i miniavdelingen,
hvor flere av alderslagene er delt opp i mindre lag. 7 lag i ungdomsavdelingen, ett a‐lag, ett b‐lag og ett
damelag.
Året 2020 har vært ett annerledesår for alle spillere, noen av aldersgruppene har blitt tungt påvirket av
Korona pandemien, andre aldersgrupper har fått til veldig mye til tross for de restriksjonene pandemien
har gitt. Særlig er det voksne over 20 år som har blitt rammet. Selv om året 2020 startet veldig bra, har vi
dessverre ikke kunne gitt dem ett fullverdig tilbud. Til tross for dette har det stort sett vært gjennomført
treninger i henhold til smittevern når det har vært tillatt trening. Også de aller yngste barna er blitt hardere
rammet. Dette fordi man ikke melder dem på seriespill, og heller bruker første året på å delta på
turneringer. Da samtlige turneringer er blitt avlyst har ikke de yngste fått denne erfaringen. Det har derfor
vært ett veldig spesielt år. Barn og ungdom alder 7‐17 har derimot hatt ett relativt bra år. Det har vært
gjennomført treninger og kamp i henhold til smittevernreglene. Og enkelte lag har fått til minst like mye i
år som andre år, selvom det ikke har vært turneringer.
Styret har årshjul og jobber i henhold til dette. Vi har pga panedmien hatt færre gruppemøter enn normalt
(6), det har derimot vært flere handlingsmøter. Klubben har jobbet sammen for å skape en handlingsplan
2021‐2026 som har til hensikt å styrke ungdomsseksjonen. Dette for å redusere frafall i denne
aldersgruppen, sikre at yngre grupper har gode rollemodeller å se opp til og ikke minst, kunne supplere
seniorlagene med nye spillere etterhvert som de blir gamle nok. Det er også jobbet frem en
samarbeidsavtale med Klepp IL og Sola FK for Damelaget 4. divisjon, en intensjonsavtale med de samme
klubbene for å sikre bedre utnyttelse av ressursene på tvers av klubbene. Det er også inngått en
samarbeidsavtale med Sola FK for J15 laget. Vi deltok også på kretstinget i Mars 2020.
I 2020 ble Havdur første klubb som gjennomførte Tine fotballskole. På kort varsel arrangerte Havdur
fotballskolen med avspark første helgen i Juni. Ett etterlengtet arrangement med enorm respons fra
spillerne. Fotballskolekommiteen i Havdur hadde tett dialog med NFF og kretsen for å følge retningslinjene,
og fotballskolen ble tilrettelagt i henhold til disse.
Vår tradisjonelle innendørturnering Havdurknotten ble hardt rammet av pandemien.
Havdurknottkommitteen fikk i oppdrag av styret å vurdere hvor gjennomførbar Havdurknotten var i forhold
til smittevernreglene og risiko og usikkerhet knyttet til pandemien. Innstillingen viser at selve Havdurknotten
var gjennomførbar iht smittevernreglene, men risiko for frafall av dugnadsfolk, potensiell smitte og renomè
i så tilfellet gjorde at konklusjonen ble å avlyse Havdurknotten. I stedet laget Havdurknottkommitteen
Havdurnøtten, en sporløype for lagene i miniavdelingen. Den var gjennomførbar i kohortene barna allerede
tilhørte. Havdurnøtten ble en suksee med 110 påmeldte og godt mottatt av barna.
Det ble startet opp med løkkefotball tidlig i 2020, men ble avsluttet som en konsevens av pandemien. Høsten
2020, mens smittetallene var relativt lav, ble det igangsatt tilbud på tvers innad i klubben for å gi tilbud til
spillerutvikling på fredagene. Dette gjaldt særlig barn som tidligere har kunnet delta på Team Viking. Da
samfunnet igjen stengte ned trening pga pandemien, ble også dette tilbudet avsluttet.
Avtalen og samarbeidet med Coerver Coaching er blitt opprettholdt, men pga pandemien har det vært
redusert tilbud i kursing trenerne. Sportsplanen ble rullet ut til trenerne tidlig i 2020 før pandemien, og skal
fremover revideres årlig.

Vi takker alle som har bidratt i 2020, det har virkelig vært ett utfordrende og annerledes år.

2.

Sportslig vurdering

A‐laget, B‐laget og damelaget har hatt ett kraftig redusert tilbud i 2020. Det har til tross for dette vært
gjennomført treninger når smitteverntiltakene har tillatt det. Styret ser at det kan være utfordrende å
beholde spillerne i lagene dersom pandemien og tiltakene fortsetter utover 2021.
Vi har hatt syv lag i ungdomsavdelingen i aldersklassene J17, G16 , J14, J13, G13. I 2020 var det dessverre
ikke mulig å få til ett juniorlag. De som tidligere har spilt på juniorlaget gikk nå over til A og B laget. Det er
startet opp nytt juniorlag i 2021, og G14 starter også opp på nytt i 2021 etter ett par års avbrekk.
Ingen av lagene har deltatt på turneringer i år, men J13 hadde en fantastisk sesong med bra plassering på
tabellen i serien og kretsmestere i OBOS cupen.

3.

Dugnader

Pandemien har også satt sine spor i dugnadsaktiviteten. Tidligere år har Havdur deltatt på landstreffet,
dragefestivalen og Forumsdugnaden. Alt har vært avlyst i år pga pandemien. Internt hadde fotballen en
sommerdugnad i Stangeland Arena, hvor det ble utført en skikkelig nedvask av hallen, inkludert gang og
møterom. Utvendig ble det luket og der det tidlgiere har vært steinbed er det nå bare stein, for lettere
fremtidig vedlikehold.

4.

Arrangement

Havdurknotten ble i år arrangert som Havdurnøtten 07. november
Tine fotballskole for 7‐13‐åringer ble arrangert 5‐7. juni.
Fotball fritidsordning Telenor Xtra med to treninger i uka, mandager for 5‐7 kl, torsdager for barn 3.‐4. klasse
fra Håland og Dysjaland skole.

5.

Verv

Årets representanter for styre og verv i Havdur fotball har vært:
Lag
J06
G04
J04
J07
G07
G08
J09
G09
G10
J10
G11
G12
B‐lag
Dame
A‐lag
B‐lag

Representant
Aina Nylund
Sigve
Elisabeth Oftedal
Janne Stangeland
Jon Thomas Bjelland
Merete Rege
Marion Klingsheim Rege
Irene Helland
Miriam Lidal
John Helge Andersen
Jarl Roth
Aleksander Pettersen
Lars Andre Jelsa
Vibeke Berner
Kenneth Sola
Lars Andre Jelsa

6.

Havdurknotten

Roller
Leder Fotball
Økonomiansvarlig (klubb)
Minileder (tar over etter Marion)
Dugnadsansvarlig
Ungdomsleder
Materialansvarlig
Minileder
Sekretær
Kioskansvarlig
Dommeransvarlig og lotteriansvarlig
Spillerutvikler
Kasserer
Sportslig Ansvarlig
Jenteansvarlig
Overgangsansvarlig
Sportslig Ansvarlig

Lars Brakestad, Miriam Lidal, June Borsheim, Kristin Klem Huseby, Jorunn Haga

7.

Tine fotballskole

Vibeke Berner og Jon Thomas Bjelland

8.

Fotball fritidsordning Telenor Extra

Vibeke Berner og Jarl Roth

9.

Ledere og trenere

MJ6 (2014)
MG6 (2014
MJ7 (2013)

MG8 (2012)

MG9 (2011)

MG10 (2010)

MJ10 (2010)

MG11 (2009)

MJ11 (2009)
MG12 (2008)

MJ12 (2008)

Hovedtrener
Trener
Hovedtrener
Trener
Hovedtrener
Trener
Trener
Oppmann
Hovedtrener
Trener
Trener
Trener
Oppmann
Hovedtrener
Trener
Oppmann

Brian Solli
Klepp Helle
Bjørnar Stangeland
Eivind Storegraven
Carina Christensen
Jøran Halsne
Oliver Griga
Rita Erga Voll
Robert Tveit
Oddbjørn Klepp
Ole Petter Ølberg
Terese A. Helleland
Helle Klepp
Knut Henry Rosseid
Vilde
Inger Flood‐Engebretsen

Hovedtrener

Robert Tveit

Trener
Trener
Trener
Oppmann
Oppmann
Oppmann
Hovedtrener
Trener
Oppmann
Hovedtrener
Trener
Oppmann
Trener
Trener
Hovedtrener
Oppmann
Hovedtrener
Trener
Trener
Trener
Oppmann
Lagleder
Hovedtrener
Trener
Trener
Trener

Christoffer Pelan
Gry Klingsheim Vigdel
Kristine Tjelta
Marion Klingsheim Rege
John Egil Harveland
Mike Young
Kjetil Kleiven
Ole Eriksen
Kjersti Skei
Tarjei Bore
Tore Andersen
Kristin Hauge
Espen Tjelta
Gunnar Ølberg
Robert Tveit
Siw Iren Koen
Ørjan Eriksen
Erik Paulsen
Kalle Emanuel Ringsby
Terje Strømstad
Inger Marie Dysjaland
Camilla Vistnes
Kenneth Mortveit
Morten Berner
Bjørnar Stangeland
Brian Solli

LG13 (2007)

LJ13 (2007)

J14 (2006)

G16 (2004)

J17 (2004)

Damelag

ALAG

BLAG

Trener
Trener
Oppmann
Oppmann
Hovedtrener
Trener
Trener
Oppmann
Oppmann
Hovedtrener
Trener
Trener
Oppmann
Oppmann
Oppmann
Hovedtrener
Trener
Trener
Oppmann
Hovedtrener
Trener
Trener
Trener
Oppmann
Hovedtrener
Trener
Oppmann
Hovedtrener
Trener
Trener
Trener
Oppmann
Oppmann
Hovedtrener
Lagleder
Lagleder
Overgangsansvarlig
Keeper Trener
Hovedtrener
Trener
Trener

Cato Ræge
Vegard Karlsen
Kjersti Voll
Morten Berner
Jon Thomas Bjelland
Pål Aune
Adrianus Koen
Heidi Hellestø
Jan‐Erik Timm
Steinar Rasmussen
Ronny Torsteinsbø
Stein Ronæs
Geir Arild reke
Per Kvalvåg
Tone Rasmussen
Jarl Roth
Vibeke Samuelsen Berner
Sanna Martine Øvstebø
Magnus Frantzen Eidsvoll
Tron Øyvind Andresen
Fredrik Hirsch
Odd Fredrik
Øyvind Saltnes
Svein Skregelid
Kurt Eivind Gilje
Jostein Mæle
Frode Rasmussen
Jarl Roth
Vibeke Samuelsen Berner
Bjørn ‐Tore Øvstebø
Morten Svensen
Wenche Vikedal
Monica Hermansen
Kenneth Sola
Olav Byberg
Frode Jordbrekk
Svein Arne Stangeland
Knut Henry Rosseid
Lars Andre Jelsa
Jone Hamre
Alexander Eriksen

10. Dommere:

Gruppe 1

Gruppe 3

G7 og G8

G10 og J10

J7 og J8

Gruppe 2

Gruppe 4

G9 og J9

G11 og J11

Gruppe 5
G12, G13 og J13

11. Innsatspokaler og utmerkelser
Utgår pga Korona pandemi

12. Fotballens leder
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997

Utgått pga Korona pandemi
Marion Klingsheim Rege
Robert Tveit
Kenneth Mortveit
Terje Strømstad
Heidi Hellestø
Rinn Rolfsen
Vibeke Berner og Jarl Roth
Frode Jordbrekk
Jarl Roth
Terje Vold
Knut Kleming og Gunvor Jensen
Ingve Harveland
Arvid Johnsen og Anne Birkemo
Erling Hellestø
Gunnar Kristensen
Magne Fjetland
Svein Arne Stangeland
Jarle Øvrebø
Siri Farstad
Idar Klungtveit
Bjørn B Stangeland
Bjørn Stangeland
Stig Hansen

