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ÅRSRAPPORT FOR: Gutter 2015
LAG I SERIEN: Ingen lag i serien

 
Årsrapport for gutter 2015 våren 2021: 
 
 

I februar 2021 delte idrettsskolen seg i håndball og fotball, hvor vi har hatt en trening i uken. 
Gutter 2015 trente håndball i gymsalen på Håland skole i partallsuker og fotball i Stangeland 
Arena i oddetallsuker. Det var ingen tvil om at guttene var klare for å gi slipp på idrettsskolen og 
fokusere på de to ballidrettene.  
 
På håndballen har vi hatt godt oppmøte, med 15-20 gutter på hver trening. Det er noen av guttene 
som allerede har valgt bort håndballen, og kun trener annen hver uke når det er fotball. Vi har hatt 
fokus på teknikk på hver eneste trening, og hver eneste øvelse har vært med ball. Vi har lagt opp 
til stasjonstrening, med ulike tekniske øvelser. Guttene har lært å kaste med høy arm og hvilken 
fot de skal stemme med. Guttene har blitt introdusert for både finter og hoppskudd.  
 

 
Mål for kommende sesong: 
 

Vi ser frem til å starte skikkelig med håndball, og ha en håndballtrening i uken. Det skal 
bli spennende å delta i miniserien. Vi kommer til å fortsette å fokusere på teknikk og ser 
at stasjonstrening er det som fungerer. Vi ønsker å legge til rette for at guttene skal kunne 
drive både med håndball og fotball, og vil jobbe for samarbeid med trenerteamet på 
fotballen. Det blir noen endringer i trenerteamet etter sommeren. Vi ønsker Modestas 
Gricius velkommen som trener og Adriana Stokkeland velkommen som oppmann. Både 
Veronica Stangeland og June Borsheim fortsetter som trenere. 
 
Signatur: 
Veronica Stangeland 
 
Rapport til medlemsavrop: 
 

Følgende spillere er benyttet: Turneringer- Cup  
1 Aleksander Stokkeland  

Ingen aktuelle turneringer i håndball for 
5åringer. 

2 Alexander Breki Birkisson 
3 Colin Iversen Frøiland 
4 Henrik Rege 
5 Ilia John Safai 
6 Ivan Ivanov  
7 Jamal Diriye Trenere/ledere har vært:  
8 Jonas Holmebakken Navn: Verv: 
9 Jonathan Stangeland Eriksen Veronica Stangeland Trener 

10 Kacper Kalinowski Mona Tjelta Eriksen Trener 
11 Kasper Borsheim Lauridsen Vera Hilde Bråthen Myrvang Trener 
12 Leo Tjelta Ødegård June Borsheim Trener 
13 Magnus Helleland  
14 Markus Gricius  
15 Matteo Andersen  
16 Ole Gabriel Eriksen  
17 Ole Mikkel Eriksen  
18 Tobias Krüger Bjørnstad  
19 Torkel Bråthen Myrvang  
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20 Ulrik Borsheim Lauridsen  
21 William Pelan  
22 Eduard Popa  
23 Augustinas Naudziunas  
24 Ludvig Sanne Hermansen  
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ÅRSRAPPORT FOR: J2015 
LAG I SERIEN: Ingen seriespill i sesongen som har vært -starter kommende sesong 

 
Oppsummering inneværende år 
 
Idrettsskole der kun få treninger gjennomført pga C-19 restriksjoner.  
Februar 2021: gikk fra "idrettsskolen" og over til treningsmodell "håndball/fotball" annenhver 
uke. Samtidig ble også den store mix gruppen splittet opp i J2015 og G2015.  
 
Etter splitting av gruppe har jentene vokst og blitt mer trygge i gruppa, mindre støy og 
uroligheter. Gjennomført treninger ihht. trengingsmodell: håndball/fotball annenhver uke.  
Fokus på grunnleggende verdier: respekt for trenere, fløyte, "viktig beskjed", stille i kø og vise 
hensyn til medspillere, heie på hverandre, spørre de voksne om hjelp om det er noe som er 
vanskelig, tørre å prøve, alle skal være med -vi er ett LAG.  
 
Fremgang hos J2015 som helt klart kan utpekes:  
 

 prinsippet om at "alle er med"  
 spør en voksen om hjelp om noen øvelser virker vanskelige  

 
Ovenforstående punkter har bidratt til at samtlige har opplevd mestringsfølelse, og barna har 
kommet over en "kneik"; tørre å prøve noe de aldri har gjort før. Bygger samtidig også gode 
relasjoner.  
 
Pokalutlevering for "god innsats", ved juleavslutning. Stor STAS! Formål: alle barn blir sett, og 
blir premiert.  
 
Deltatt på første fotballcup: Sola Cup, samhold og lagbygging, sosialt samvær i en ny setting.  
Sommeravslutning; pokaler + is og sjokolade, alternativ "trening" med lek i skolegården. Samling 
av både barn og voksne.  
 
Samtlige jenter (13 stk) har deltatt på både håndball og fotball. Med unntak av 2 jenter som ved 
slutten av sesongen kun har valgt å komme på fotballtreninger, kan man konkludere med at 
treningsmodellen har vært en suksess. Jentene har funnet både håndball- og fotballglede; 
unngå at et valg av idrett må tas i et så tidlig stadium.  
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Utviklingsmål for neste år 
 

 Fortsette å bygge opp J2015 til å mestre, og samtidig kjenne på idrettsglede.  
 Sikre at jentene har det bra i gruppa, skape trygghet og positive opplevelser  
 Sosiale aktiviteter arrangeres ifm juleavslutning og sesongavslutning; skape godt 

miljø  
 Håndball til høsten: Aktivitetsserien -lære å spille kamp, lære grunnleggende 

regler og spill formasjon  
 Fotball til våren Seriespill -lære å spille kamp, lære grunnleggende regler og spill 

formasjon  
 Trenerkurs for trenerteamet for de det gjelder  
 Kontinuerlig evaluering av gruppens deltakelse på håndball/fotball -det er ikke 

ønsket at jentene velger bort en av idrettene. Evnt vurdere tiltak for å følge 
Havdurs målsetning: flest mulig -lengst mulig.  

 
 
 

Signatur 
Kathleen Tveit  
 
 
 

 
Rapport til medlemsavrop 
 
Følgende spillere er benyttet: Turneringer- Cup  

1 Dina Aurora Opdahl  Håndball: NA        Fotball: Sola Cup, 30 mai 2021 
2 Emma Sofie Ølberg  
3 Frida Tveit  
4 Kristin Dagsland Øglænd   
5 Lærke Christensen  
6 Madeleine Ringsby  
7 Maria Banno Mando Trenere/ledere har vært:  
8 Mathilde Klem Husebye Navn Verv
9 Natalia Suchowiecka Kathleen Tveit Lagleder håndball  

10 Nikola-Kornelia Kròl Hanne Linn Tolleshaug Hjelpetrener håndball 
11 Sanna Olivia Hovland Kristin Ringsby Hjelpetrener håndball 
12 Silja Lier-Krunenes Kristin Klem Huseby Hjelpetrener håndball 
13 Sonja Karlsen  Robert Tveit Lagleder fotball  

  Kalle Ringsby Hjelpetrener fotball  
  Vegard Karlsen Hjelpetrener fotball  
  Øyvind Dagsland Oppmann håndball/fotball
  
  

 
 
 
  



ÅRSRAPPORT 

 

 

 

 

 

IDRETTSLAGET HAVDUR 
Fotballgruppa havdurfotball@hesbynett.no 

Postboks 59 

4054 TJELTA www.havdur.no 

 

  

ÅRSRAPPORT FOR:  Havdur håndball gutter 2014 

LAG I SERIEN:  

 

Oppsummering inneværende år 

Vi startet håndballsesongen i august. Vi har hatt en håndballtrening annenhver uke. Den 

andre uken har vi trent fotball. Vi er totalt 18 spillere som trener både håndball og fotball. 

Pga. restriksjoner ift. Smittevern har det vært lite håndballturneringer denne sesongen. Vi 

arrangerte derfor en intern håndballturnering i november der vi hadde det gøy med både 

håndball, lek og hinderløype. Avsluttet med utdeling av pokal og drikkeflaske til alle, 

dette var en stor suksess. Kjekt å se at guttene blir bedre kjent og bygger relasjoner på 

tvers av skoler. 

I desember hadde vi en vellykket nissetrening/juleavslutning sammen med jentene. 

Spennende for alle når nissen kom på besøk. 

Ellers har vi hatt alternative treninger både på skøytebanen og i akebakken i løpet av 

vinteren.  Fokus på lagbygging, mestring og gode, felles opplevelser. 

I midten av april deltok vi på minihåndballturnering i Tanagerhallen. Vi stilte med 8 

blanda lag. En positiv opplevelse for alle spillerne. Vi skulle delta på Havdurturneringen i 

slutten av april, men denne ble avlyst pga. økt smittetrykk i kommunen. 

Vi hadde sommeravslutning 15.juni, da koste vi oss med pizza, is og leker i ballbingen på 

Dysjaland skule. Alle spillerne fikk utdelt medalje som takk for årets innsats.  

  

Utviklingsmål for neste år 

Neste år vil det bli mer fokus på balltekniske ferdighetersamt innlæring av grunnleggende 

regelverk for kampspill. Det vil bli enda mer fokus på mestringsfølelsei spill samt mer 

individuell oppfølgningder det trengs. Vi øker mengden fra en trening fra en trening hver 

fjortende dag til ukentlige håndballtreninger. Jentelaget deler treningstid med oss neste 

sesong, hvilket åpner for å ha månedlige fellestreninger. Her kan det bli mulighet for å 

spille kamper mot jentelaget jevnlig. Hvis smittevernsituasjonen i regionen tillater det, 

ønsker vi å delta på flere turneringer. 

Ingen trenere har overtydelig signalisert at de ønsker å ta trenerkurs. 

Største ønske til neste år er avskaffelse av fellesnøkkel og innføring av egen ”all-

round”nøkkel til oss selv. 
 

 

 

 

 

 

Signatur 
Hege Aksland 

Aleksander Pettersen 

 

 

mailto:havdurfotball@hesbynett.no
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Rapport til medlemsavrop 

Følgende spillere er benyttet: Turneringer- Cup  

1 Alan Gyamfi NHF – ring 6 

2 Aril Strand  

3 Arve Skjæveland Harveland  

4 Brage Anthonsen  

5 Chris Edvin Laats  

mailto:havdurfotball@hesbynett.no
http://www.havdur.no/


ÅRSRAPPORT 

 

 

 

 

 

IDRETTSLAGET HAVDUR 
Fotballgruppa havdurfotball@hesbynett.no 

Postboks 59 

4054 TJELTA www.havdur.no 

 

 

 

 

 

   
 

 
 
 

 

 

6 Egon Bråthen Myrvang  

7 Filip S. Pettersen Trenere/ledere har vært:  

8 Heine Ørke Aksland Navn Verv 

9 Johan Voll-Stangeland Aleksander Pettersen Trener 

10 Jonas Emil Hansen Bjørnar Voll-Stangeland Trener 

11 Jonathan Drivflaadt Risa Christin Løland Trener 

12 Liam Storegraven Siv Maren Byberg 

Hege Aksland 

Ida H. Aksland 

Trener 

Trener og Oppmann 

Trener 

13 Lucas Løland 

14 Milian Vigdel 

15 Oliver Killingberg 

16 Tage Kleiven 

17 Vegard Rege 

18 William Johan Holmen 

Hosøy 

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

mailto:havdurfotball@hesbynett.no
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ÅRSRAPPORT FOR:  Havdur håndballjenter 2014 

LAG I SERIEN: 4 

 

Oppsummering inneværende år 
 

Håndballjenter 2014 startet opp håndballsesongen i slutten på august. Vi har hatt en trening annen 

hver uke. Den andre uken har vi trent fotball. Dette er en ny modell som vi tester ut i Havdur i en 

gitt testperiode, for å prøve å rekruttere enda flere til både håndball og fotball. Foreløpig har det 

fungert supert, da vi er 18 jenter på begge deler. Håndballstarten ble selvfølgelig preget av 

koronarestriksjonene. Vi fikk ikke lov å spille kamper. Vi bestemte oss derfor for å arrangere en 

Havdur-turnering for eget lag. Alle jentene danset Blimed-dansen sammen til oppvarming,  spilte 

to kamper hver, fikk leke i hinderløype i pausene, mottok pokal og drikkeflaske. En suksess for 

alle. Fokus på lagånd og sosial tilhørighet, inkludering og felles opplevelser var noen av måla for 

turnering. Mestring, felleskap og vennskap! Jentene fikk også delta på en sosial 

nissetrening/juleavslutning med fokus på lek og trivsel. Her fikk de opplevd mestring og sosial 

tilhørighet gjennom lek og konkurranser. Ekstra kjekt når julenissen kom på besøk.  

På grunn av enda flere restriksjoner fikk vi ikke startet opp igjen med treningene før langt ut i 

januar. For å kunne tilby noe sosialt og annerledes i korona-situasjonen, har vi hatt skøytetrening 

på isen. Her fikk jentene prøvd seg på skøyter, samt hockey. Dette var både samlende, 

inkluderende og kjekt. Viktig at jentene får møtes utenfor håndballbanen og bygge sterkere 

relasjoner og vennskapsbånd på en annen arena. Vi har også hatt kveldskos i akebakken. Nok en 

opplevelse med mye mestring, fart og glede og lagbygging.  I februar arrangerte vi 

karnevalsfeiringen med hinderløype og leiker. Dette for å skape noe kjekt for jentene, da det 

fremdeles ikke var lov å spille kamper. 11.april deltok vi på sesongens første turnering i 

Tanangerhallen. Vi stilte med 8 lag blandet. En kjekk opplevelse der mestring og håndballglede 

vår målet. Det målet ble nådd, til tross for strenge smitteretningslinjer. Vi skulle også delta på 

natt-turneringen til Havdur i uke 16, men det ble avlyst på grunn av økt smitte i kommunen. Vi 

valgte derfor å lage til aktivitetskos i hagen hjemme hos Helle. Der hadde vi flere aktiviteter som 

luftgeværskyting, pil og bueskyting, lek på airtrack, bomba, samarbeidsoppgaver og mye mer. Vi 

koste oss som en stor gruppe, spiste pølse, marshmallows og is. Et fantastisk samlende, 

inkluderende og vellykka arrangement for store og små. Vi hadde treninger frem til starten på 

juni, og avsluttet med hagekos hos vår egen spiller Signe Marie. Her fikk vi kjøre «EL-

rennebiler» hadde samarbeidsoppgaver, lekte og var sammen. Nok en positiv felles opplevelser 

for jentene. Det ble delt ut medalje og diplom for årets innsats. Vi grillet pølser og spiste is, og 

ønsket alle sammen velkommen til ny sesong etter sommerferien.  

 

Utviklingsmål for neste år 

 

mailto:havdurfotball@hesbynett.no
http://www.havdur.no/
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 Jenter 2014 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 

håndballferdigheter. Kast og mottak, lande på null, tre steg, hoppskudd, finte, lek og mestring vil 

være hovedmåla for treningene. Vi følger sportsplanen til Havdur håndball slik at vi lager 

treningsopplegg for best mulig progresjon hos samtlige spillere. 

 

Signatur 
Helle Klepp 

 

Rapport til medlemsavrop 
 
Følgende spillere er benyttet: Turneringer- Cup  

1 Ellinor Haukåssveen Nhf – ring 6 

2 Emilia Kowalska  

3 Hannah Amelia Skailand  

4 Ingrid Byberg  

5 Isabel Lilja Grainger  

6 Jenny Klepp  

7 Khaleesi Teoline Bjelland Trenere/ledere har vært:  

8 Liannah Isadora m. Ringsby Navn Verv 

9 Lykke Amalie Lea Helle Klepp Trener og 

oppmann 

10 Mathilde Bakkevold Brian Solli Trener 

11 Mathilde E. Kristiansen Mia Klepp  Trener 

12 Mia Østråt Vigdel Carolina Mortveit Trener 

13 Nora Mellegaard Tonje Harveland Trener 

14 Pola Zelewska 

15 Sanne Gloppen Gjersdal 

16 Selma Gjersdal 

17 Signe Marie Harveland 

18 Sigrid Sande Nygård 

19 Sunniva Solli 

20 Victoria Rege 

 

mailto:havdurfotball@hesbynett.no
http://www.havdur.no/
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ÅRSRAPPORT FOR:  J/G7 (2013) 

LAG I SERIEN: Intersport 4’er miniserien. 1 guttelag, 1-3 jentelag 

 

 
J/G7 startet opp trening onsdag 26.08.20. Det har vært en litt krevende sesong grunnet korona, 

men vi har holdt motet oppe og gjennomført samtlige treninger enten inne, ute, oppdelt i kohorter 

eller som en hel gruppe. 

Vi trenere måtte planlegge treningene nøye så vi fikk med alle på øvelser, skapte interesse, 

idrettsglede og mestring. Vi måtte også ta hensyn til enkelte spilleres utfordringer og sykdommer. 

Men laget og hver enkelt spiller har utviklet seg mye. Vi kunne se at spillerne hadde godt av det 

sosiale på og rundt håndballbanen denne sesongen. 

Det har vært gøy å se på utviklingen til hver enkelt spiller og utviklingen de har hatt som et lag til 

tross for en krevende sesong. Det er en sammensveiset gjeng selv om det er spillere fra to 

forskjellige skoler. Vi har til tider delt oss inn i 2 kohorter på trening, Dysjaland og Håland for å 

kunne gjennomføre treninger etter nasjonale og lokale smitteverntiltak. 

Det ble veldig mange avlyste turneringer for oss denne sesongen og for at spillerne skulle holde 

motet oppe så laget vi vår egen interne miniturnering på trening hvor vi delte oss opp i 4 lag og 

spilte kamper mot hverandre. Vi hadde også flott premieutdeling med drikkefalsker og pokaler. 

Havdur arrangerte intern nissecup før jul. Vi delte oss inn i 4 lag og spilte mot hverandre. Denne 

gangen hadde alle kledd seg ut med nisseluer og ansiktsmaling. Etter kampene fikk vi besøk av 

selveste Julenissen som delte ut julesokker med snop til alle spillerne. 

Vi har delte oss i kohorter og hatt utetrening. Dysjaland hadde utelek og rebus mens Håland var 

utenfor hos trener Linda og hadde skøytedisco og avsluttet med kakao og pepperkaker. 

mailto:havdurfotball@hesbynett.no
http://www.havdur.no/
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 Etterhvert fikk vi lov til å spille turnering igjen. Guttelaget og jentelaget fikk spille en Intersport 

4’erturnering hver før det igjen var slutt på turneringer. Dette var en etterlengtet opplevelse og 

spillerne hadde det kjempe gøy.  

Vi har arrangert rekrutteringsdag for å få med oss flere til å spille på laget, spesielt gutter. Det ble 

laget flere stasjoner med håndballøvelser og vi fikk hjelp fra noen flinke gutter fra G12. Det ble 

avsluttet med medaljer og fruktbeger til alle. 

Vi har arrangert Barnas OL på trening. Vi laget 12 stasjoner med øvelser inspirert av sommer OL 

øvelser og vi fikk god hjelp av 5 flinke jenter fra J10. Spillerne hadde det utrolig gøy og man 

kunne høre latter og jubel i hele hallen. Vi startet med å marsjere inn bak OL flammen med OL 

hymnen på høyttaler. Vi avsluttet med utdeling av sjokolademedaljer og diplom mens 

nasjonalsangen runget over høyttaleren. Etter utdelingen gikk vi inn i kafeen hvor vi hadde felles 

kveldsmat. Alle tok med seg sin egen mat og drikke. Det var kjempegod stemning, gode samtaler 

og mye latter. 

Vi har hatt en kjekk sesongavslutning hvor vi samlet oss i Havdurhuset for pizza og saft. Så gikk 

vi ut og hadde litt leker før vi hadde en heidundrende kjekk vannkrig hvor både trenere og spillere 

deltok med alt fra vannpistoler, vannkanoner ,vannslange og bøtter. Dette var en utrolig gøy 

avslutning hvor vi tror at samtlige var gjennomvåte fra topp til tå. Når vi hadde fått håndklær 

rundt oss så ble det delt ut medaljer som takk for innsatsen denne sesongen. 

 

Kommende sesong vil vi fortsette å fokusere på lekbasert trening. Vi fortsetter å trene på 

pasninger, mottak, skudd, bevegelse, forsvar, angrep, målvakt, stuss, 3 skritt, posisjoner. 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. 

 

Linda-Merete Antonsen (Hovedtrener og oppmann) 
 
Følgende spillere er benyttet: Turneringer- Cup  

1 Celin Reke Intersport 4’er gutter arrangør Havørn – 20.03.21 

2 Emilian Voll Intersport 4’er jenter arrangør Havørn – 11.04.21 

3 Ida Olivia Sund Nissecup internt Havdur – 09.12.20 

4 Isabell Tjelta Intern turnering i treningstiden – 11.11.20 

5 Isabella Elise Olsen Natt turnering Havdur – 23-25.04.21 - AVLYST 

6 Jonah Årsvold Askvik  

7 Linea Byberg Trenere/ledere har vært:  

8 Lotte Tjelta Ødegård Navn Verv 

9 Mali Jentoft Grødem Linda-Merete Antonsen Hovedtrener + oppmann 

10 Malin Birkeland Nina Jentoft Andersson Trener 

11 Mariell Salvesen Kjersti Skei Trener 

12 Mikael Kamami Rege   

13 Oda Helleland Sola 

14 Olivia Byberg-Moi 

15 Olivia Steen 

16 Sara Malene Skjerpe 

17 Signe Høyland 

18 Tuva Dysjaland 

19 Bergljot Bergerud  

20 Bentley Olsen Klungtveit 

21 Torjus Halsne 
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ÅRSRAPPORT FOR:  G8 

LAG I SERIEN: 4 lag 

 

       
                                                                                       

Vi plasket igang sesongen sammen i bassenget med leker og sosialt samvær etter både en 

brå koronastopp for felles trening og samhold, i tillegg til en lang sommerferie. Tross i en 

lengre pause er guttene ivrig, og vi har og fått enda flere gutter med som vil bli med å  

spille håndball. 

 

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, 

jage ball, hoppskudd og «tap og vinn med samme sinn». I tillegg til oppbygging av 

samhold i laget og høy fokus på trivsel og mestring. 

 

Vi deltok alle 3 trenere på teamsmøter avholdt av Håndballforbundet Region SørVest ved 

sesongstart for å oppdatere oss med påfyll av treningstips og informasjon for kommende 

sesong. 

Deretter har det vært begrenset med kamptilbud, og til tider treningstilbud, grunnet 

korona. 

Derimot byttet vi ut håndballtrening i hallen med både en skøytedag på isen med 

hockeyspill og lek, og en akedag på snøen med fart og kakao i vinter. 

Vi deltok også på en intern nissecup i regi av Havdur med jentene, hvor det ble mye 

aktivitet og spill, og det kom en morsom nisse og utleverte en nissesokk til alle for super 

innsats. 

Sommeravslutning gjennomførte vi på Ølberg strand hvor vi grillet pølser, hadde noen 

stafettleker og lekte i vannet med både litt vassing og masse fisking etter krabber. 

 

Det har vært en anderledes sesong som har tappet mye energi, men samtidig vært utrolig 

givende når vi ser hvor fin betydning det har for guttene med flere løsninger. 

Derimot håper vi at kommende sesong vil bli mer normal hvor vi kan fortsette med 

utvikling av ferdigheter og samspill, og forhåpentlig få starte sesongen med tur til 

Dyreparken håndballfestival. 
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Signatur 
Helle Klepp, Lene Soldal og Ann-Evy Helleberg 

 

 

 

Rapport til medlemsavrop 
 
Følgende spillere er benyttet: Turneringer- Cup  

1 Caspian Tobias Bjelland Intersport 4’er turneringer Region SørVest 

2 Herman Soldal Havdur intern nissecup 

3 Isak Klepp  

4 Jacob Averty  

5 Mathias E.Kristiansen  

6 Mathias Oftedal  

7 Mathias Pedersen Sele Trenere/ledere har vært:  

8 Milo Helleberg Haga Navn Verv 

9 Nikolai Sande Nygård Helle Klepp Trener 

10 Storm Tveit Lene Soldal Trener 

11 William Rege Ann-Evy Helleberg Trener/ 

12 William S.Pettersen  oppmann 

13 Emil Mellegaard 

14 Brage Alexander Helleland 

15  

16  

17  

18  
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ÅRSRAPPORT FOR:  J9 

LAG I SERIEN: 4 

 

Oppsummering inneværende år 

Vi startet opp i august igjen etter en god sommerferie. Treningstidene våre ble 17.00-

18.00 på tirsdager. Treningen blir stort sett lagt opp i tre deler. En oppvarmingsdel, en 

hoveddel med stasjoner, teknikk og lignende. En avslutning der vi har prøver å ha en lek. 

Det har vært en god gjeng med jenter. Denne sesongen har en jente sluttet på grunn av 

flytting.  

 

Årets som ble annerledes for oss alle. Vi hadde planlagt kongeparkencup. Denne ble 

avlyst. Heldigvis fikk vi reise på Dyreparkencup. Dette var en skikkelig opptur for oss 

alle, både store og små. Det ble en kjekk helg med gode håndballkamper, kjekke dager i 

dyreparken, kjekke stunder skolen der vi bodde og et nydelig vær som gjorde helga enda 

bedre. 

 

Vi arrangerte en intern turnering med lagene våre før jul. Da hadde vi utdeling blime-

dansen, follow the leader, heiagjeng(foreldre) på tribunen og ikke minst utdeling av 

pokal. PÅ siste treningen før jul, kom nissen på besøk med gaver til ungene.   

I vinter hadde gikk vi på skøyter og grillet pølser på Haravalandsvatnet. 

Sommeravslutningen hadde vi på Ølberg. Der hadde vi pizza, badet og koste oss.  
 

 

Utviklingsmål for neste år 

Dette laget har flere spillere som liker å spille håndball. De er motivert og viser en tydlig 

trivsel når de er på håndballbanen. Vi har også flere av de jentene som er der for det 

sosiale. Dette fører til at vi har store variasjoner på laget vårt. Vi har ikke begynt å 

differensiere på trening, da de fleste er på det samme nivå. Vi har et par som noen 

treninger får bli med G9, som trener samme tid som oss. Til neste år skal vi prøve å 

samarbeide mer med guttene, og gjerne differensiere noe på treningene. Slik at alle får de 

utfordringene de trenger.  

 

Vi har en jente som er med på trening og kamp med J10.  

 

Neste år skal laget begynne å spille på kortbane. Da er det viktig å ha fokus på plassering 

på banen, pådrag, forsvarsspill og kast og mottak. Dette kommer til å være 

hovedområdene som vi skal trene på. I tillegg må vi også ha fokus på at jentene er 9 år, og 

liker at vi kjører i gang noen leker. Det er populært med kanonball på dette laget. 

 

Vi melder på 3 lag neste år.  

 

Vi har et lag med veldig mange kjekke og gode jenter. De er positive, læringsvillige, har 

godt humør, er uredde for å prøve noe nytt, de er motiverte og de ønsker å bli bedre i 

håndball. Det kan til tider blir mye tull på treningene og jentene blir lett ufokuserte. Dette 

skal vi blir bedre på og snakke med jentene om.  
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Trenerteamet fungerer fint. Vi har det kjekt sammen og vi utfyller hverandre på en 

utmerket måte. Om vi har behov for foreldre til å hjelpe til, er dette aldri et problem. 

Foreldregruppa er fantastiske. De er positive og er alltid klar om vi trenger en ekstra hånd. 

 

 

 
 

 
 

Signatur 
Mona Tjelta Eriksen og Øyvind Dagsland 
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Rapport til medlemsavrop 
 
Følgende spillere er benyttet: Turneringer- Cup  

1 Adele Vaaland Pols Dyreparkencup 

2 Susanne Storegraven  

3 Liva Marie Langelandsvik  

4 Synne Larsen Byberg  

5 Malin Vartdal  

6 Marie Loise Hansen  

7 Oline Ask Gjersdal              …..   ……….  …….   Trenere/ledere har vært:  

8 Julie Hamre                               .                                                  Navn Verv 

9 Alva Killingberg Koppang                 .       .     .   . Mona Tjelta Eriksen Lagleder/hovedtrener 

10 Rikke Skraastad                                                      Helene Kruger Bjørnstad Trener 

11 Lotta Wold Glosimot Jone Hamre Trener 

12 Elvira K. S. Jacobsen Øyvind Dagsland Oppmann 

13 Tilde Kruger Bjørnstad 

14 Leah Strand 

15 Marte Tjelta Eriksen 

16 Charlotte Dagsland Øglænd 

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  
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ÅRSRAPPORT FOR:  G2011 

LAG I SERIEN: 1 

 

Oppsummering inneværende år 
Meldte oss på Dyreparken cup som dessverre ble avlyst grunnet covid. Kongeparken cup gikk vi 

også glipp av av samme grunn. 

Ellers fikk vi spilt noen kamper i aktivitetsserien, men mange av helgene ble avlyst dessverre. 

 

I desember hadde vi nissecup internt på 2011-kullet med jentene, veldig kjekt. 

Har også arrangert noen treninger med teknikkmerke rødt og bronse. 

 

Vi har hatt stabilt med 8 gutter hele sesongen. 

 

Utviklingsmål for neste år 

Målet er å få spille mer kamper. Vi melder oss på Dyreparken cu og Kongeparken cup. 

Fortsetter å jobbe med teknikk og samspill på treninger. 
 

Signatur 
Linn Albrigtsen 

Kenneth Vik 

 

Rapport til medlemsavrop 
 
Følgende spillere er benyttet: Turneringer- Cup  

1 Marius Byberg Kongeparken cup-avlyst 

2 Kristina Byberg Dyreparken cup-avlyst 

3 Isac Albrigtsen-Vik  

4 Einar Eek  

5 Daniel Kamami Rege  

6 Gabrileius-Daniel  

7 Kasper Husebø Braut Trenere/ledere har vært:  

8 Marcus Helleland Navn Verv 

9  Kenneth Vik Trener 

10  Marit Husebø Oppmann 

11    

12    

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  
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 27  

28  

29  

30  
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ÅRSRAPPORT FOR: Jenter 2011
LAG I SERIEN: Aktivitetsserien 9 år

 
Årsrapport for håndballsesongen 2020/ 2021: 
 

Sesongen 2020/ 2021 ble ikke helt slik vi hadde sett for oss. Vi var klare for vår første 
reiseturnering og var endelig gamle nok til å delta på Dyreparken Håndballfestival. Slik ble det 
dessverre ikke. Turneringen ble avlyst på grunn av Covid-situasjonen. Vi skulle også delta på 
Sandnes Sparebank cup, Sandnes sin romjulsturnering og Kongeparken cup, men også disse ble 
avlyst.  
 

Kampene i aktivitetsserien var vi heller ikke så heldige med. Vi fikk gjennomført første runde i 
oktober 2020, hvor vi spilte to kamper i Jåttå idrettshall. Etter dette ble det ene etter det andre 
arrangementet avlyst. Vi fikk heldigvis gjennomført et arrangement helt på tampen av sesongen i 
Tanangerhallen, hvor vi for første gang fikk spille på kortbane. Dette var stas for jentene, etter en 
hel sesong uten kamper. 
 

I desember fikk vi gjennomført en liten nissecup, internt på 2011-kullet. Dette ble et lyspunkt i en 
sesong uten så mye kamper. Vi har også arrangert flere teknikkmerketreninger, hvor mange av 
spillerne har tatt både rødt merke og bronsemerke.  
 

Vi har vært heldige at jentene har holdt motivasjonen oppe på treningene, og de har stilt på 
trening selv om det ikke har vært kamper. Vi har vært 13 jenter på laget gjennom hele sesongen. 
Vi har hatt to treninger i uken – mandag og torsdag. Vi har trent sammen med gutter 2011, både 
for å gi utfordring til jentene, men også for å ha flere trenere å spille på. Fokuset denne sesongen 
har vært på å beholde spillere, og gjennomføre kjekke treninger. Vi har jobbet mye med pasninger 
og balltempo. Vi har også tatt steget videre og åpnet opp for mer aggressivitet og kontakt i 
forsvarsspillet. 
 

Vi fikk en kjekk avslutning før sommeren sammen med guttene, hvor vi spiste pizza og hadde 
quiz på Havdurhuset.  
 

 
Bildet er fra kampene i Tanangerhallen, hvor vi stilte med ett lag. 

 
Mål for kommende sesong: 
 

Vi håper at sesongen 2021/ 2022 blir en mer normal sesong, og at vi får spille kamper og 
delta på turneringer. Det er særlig en turnering som står høyt, nemlig reiseturneringen 
Dyreparken Håndballfestival i Kristiansand. Vi satser også på Sandnes Sparebank cup, 
romjulsturnering og Kongeparken cup. 
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Vi fortsetter med to treninger i uken, og oppfordrer også til å stille på fellestreningen på 
fredager. Da vi ikke fikk spille noe særlig på kortbane som 9åringer, blir målet denne 
sesongen å skape mer bredde i spillet. Vi vil også ha fokus på å skape dybde, og ikke bli 
liggende for langt inne i angrepsspillet. Vi fortsetter også med fokus på teknisk trening. 
Vi vil starte i det små med enkle angrepssystemer, som overganger og sperre.  
 
Signatur: 
Veronica Stangeland 
 
Rapport til medlemsavrop: 
 

Følgende spillere er benyttet: Turneringer- Cup  
1 Maryon Elena Stangeland Eriksen  

Ingen turneringer gjennomført på grunn av 
Covid-situasjonen. 

2 Johanne Lemin Tjessem 
3 Pauline Lønning 
4 Sara Byberg 
5 Julie Jåsund Løvik
6 Sara Hansen  
7 Annika Bore Trenere/ledere har vært:  
8 Emma Høyland Navn: Verv: 
9 Noemi Nyczka Veronica Stangeland Trener 

10 Leoni Sofie van der Hagen Ragnar Tjessem Trener 
11 Mathilde Marie Hovland Laila Lønning Oppmann 
12 Lerke Gjersdal  
13 Katrine Wongsong Kubisz  
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ÅRSRAPPORT FOR:  J2010 

LAG I SERIEN: 2 stk. 1 lag i øvet og 1 i bredde 

 

Oppsummering inneværende år 

 

Dette året har vært preget av korona og mindre kampaktivitet enn vanlig. 

Noen kamper har vi spilt, og vi ser at spillerne har utviklet seg både som enkeltspillere og 

som lag.  

 

I august var vi i Kristiansand på turnering. Da fikk vi gode stunder både på og utenfor 

håndballbanen. Dette var enormt gøy for både spillere og trenere. Vi ble bedre kjent med 

hverandre og fikk kose oss sammen en hel helg. 

 

Vi har hatt to treninger i uken. I tillegg har det vært tilbud om frivillig fredagstrening med 

kiosk etterpå. Jentene har ikke vært flinke å benytte seg av dette tilbudet. På treningene 

har vi hatt mye av kast og mottak, småspill, styrketrening, håndballspilling på stor bane 

og vi har begynt å trene på overganger og kryss. Vi differensierer på noen av treningene, 

da det er stor variasjon på ferdighetene til jentene på laget.    

 

Jeg og Lene har startet på Trener 1 kurs. Vi er kommet godt i gang, men også dette har 

blitt utsatt på grunn av koronarestriksjoner. Vi fortsetter kurset så fort det starer opp igjen. 
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Utviklingsmål for neste år 

Vi fortsetter å jobbe med det samme som vi gjør, og har fokus på lagspill og det å gjøre 

hverandre gode. Vi jobber med at laget skal se viktigheten av å plassere seg rett på banen, 

og at alle stedene på banen er like viktige.  

 

Vi vil fortsette med å differensiere. Både mtp på de sterkeste, men også på grunn av de 

som er svakest. Det handler om mestring og motivasjon. 
 

 

Signatur 
Mona Tjelta Eriksen 

 

 

 

Rapport til medlemsavrop 
 
Følgende spillere er benyttet: Turneringer- Cup  

1 Anna Tjelta Eriksen Dyreparkfestivalen 

2 Camilla Byberg  

3 Ella Sophie Sund  

4 Karinja Hovland  

5 Karoline Anderssen  

6 Lillian Tønnesen  

7 Linnea Salvesen                    Trenere/ledere har vært:  

8 Maria Strømstad Navn Verv 

9 Nora Haga Mona Tjelta Eriksen Hovedtrener 

10 Sanna Eriksen John Helge Anderssen Trener 

11 Sara Dysjaland Lene Soldal Trener 

12 Sina Forsberg Siv Maren Byberg Trener 

  Tone Sele Eriksen Oppmann 

13 Synne Kleiven 

14 Synne Soldal 
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ÅRSRAPPORT FOR:  Havdur G2009 

LAG I SERIEN: 2 

 

Oppsummering inneværende år 
Spiller i aktivitetsserie med kortbane. Laget har godt samhold, god gjeng som er greie hverandre 

på treninger. Fortsette å jobbe med samhold i laget.  

Jobbe med grunnleggende håndball og teknikk på treninger.  

Mye som blir avlyst/flyttet grunnet covid. Får likevel spilt endel kamper når det gradvis åpnes litt 

opp. Kongeparken cup blir avlyst. 

 

 

Utviklingsmål for neste år 
Endel ferske spillere. Bli sampsilte i løpet av året. Mye ballspill/pasninger på trening. Melde opp i 

bredde for og få alle med. 

Ønsker delta i minst to turneringer. Påmeldt Dyreparken cup i august i førsteomgang. 

 

Signatur 
Linn Albrigtsen 

Kenneth Vik 

 

 

 

Rapport til medlemsavrop 
 
Følgende spillere er benyttet: Turneringer- Cup  

1 Eirik Baarck Kongeparken cup-avlyst 

2 Lucas Hovland Dyreparken cup-avlyst 

3 Nikolai Soma Tjelta  

4 Oscar Albrigtsen-Vik  

5 William Nicolaisen Middelthon  

6 Sverre Hauge Nilsen  

7 Sondre Haakonsen Trenere/ledere har vært:  

8 Oliwier Pomorski Navn Verv 

9 Ivar Ølberg Sascha Baarck Trener 

10 Arne Noidat Kenneth Vik Trener 

11  Linn Albrigtsen Lagleder 

12    

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  
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ÅRSRAPPORT FOR:  J12 (2008) 

LAG I SERIEN: 4 

 

Havdur jenter 12 startet opp i august med hele 28 spillere ,der av 2 nye jenter.Vi har delt jentene 
inn inn i fire lag denne sesongen, derav 1 øvet lag og 3 bredde lag. Gjennom sesongen har vi 
rullert en del på spillere, både for å støtte opp lag som trenger litt start hjelp fra øvet spillere, 
men også for å gi breddespillere som ønsker det litt mer utfordringer. Mye var litt usikkert i 
forhold til oppstart. Ville vi kunne gjennomføre hele sesongen, halve sesongen? Ville det bli 
under mye restriksjoner i forhold til  Covid-19, hvordan ville det bli på treninger?  
Men 26 september hadde vi vår første bortekamp helg og fikk spillet to kamper. Under ett 
stramt smittervern regime har vi fullført 28 kamper, hvor av disse 17 kamper på hjemmebane 
med flinke foreldre på dugnad både i sekreteriatet og på smittevern vakt på tribunen.  
  
Jenter 12 har selv under utfordrende restriksjoner hatt flere sosiale arrangement. I desember 
samlet vi hele laget på Havdurhuset til felles oppstart på Håndball vm for kvinner. Alle spillere 
var der, de satt med en god meter avstand i sine skole kohorter og koste seg med medbrakt mat 
fra egen matboks.   
 
I januar ble det nok en gang trykket på pauseknappen i forhold til trening i hallen. Det ble 
arrangert sporløype i regi av klubben hvor laget gikk av med seieren som det laget med høyest 
deltaker prosent. Med tanke på antall spillere på laget, må vi si oss godt fornøyde med det. Vi 
hadde også flere digitale styrketreningsøkter på Teams, hvor John Helge og Ida loste oss alle 
igjennom norges håndballforbund sitt styrke treningsprogram.  Siden det tok litt tid før det ble 
lov å trene i hallen igjen, utnyttet vi de lokale mulighetene vinteren hadde å by på. Med ake 
trening i Soldal og to treningsøkter på Harvelandsvatnet fikk jentene påfyll både fysisk og 
sosialt.   
  
I mars åpnet de igjen for spilling av kamper innenfor egen kommune. Da dro vi til Sola og spilte 
flere kamper mot deres lag. Selv om det ble en del motstand gjorde det godt for jentene å 
komme seg i spillerdrakten igjen.   
 

 2 mai samlet vi jentene til en sosial trening hos Helle. Jentene ble delt i trivselsgrupper 
som vi også kommer til å bruke på Gramstad når vi skal ha sommeravslutning. De fikk 
prøve mange ulike aktiviteter, fra pil og bue til øksekast. Staffet på treplanke ski hadde vi 
også. Avsluttet med grilling og is. 
 
Fellesskap er viktig når en bygger lag, og j12 gjør mer enn bare trening og grilling. 25 mai 
møtte 21 jenter til felles luke dugnad på Blåknapp. De fikk en innføring i hva som var 
plante og hva som var ugress. De gikk på med liv og lyst. 3,5 t jobbet de til inntekt for 
fremtidig cup reiser og sammen med trenere og lagleder ble det samtidig diskutert 
framtidsvalg og utdanning.. Mot slutten ble det nok litt tøys og tull, men jentene lukte 
en hel skuffel med ugress. Tror de var litt imponert selv også. 
 
Til høsten blir vi jenter 13, og starter opp med antatt 21 spillere. Det blir forhåpentligvis seriespill 
og full trøkk på banen igjen.   
Som avslutning på sesongen planlegger vi overnattingstur til Gramstad med muligheter for 
padling i kano og turer på flere nuter.  
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Sommeravslutning på Gramstad  
Vi møttes på Dysjaland skule og fordelte barn og sekker i biler før vi dro til Gramstad i Sandnes. I 
samlet tropp gikk vi til leirplass og brukte ca 1 t på å rigge opp hengekøyer, tarper,  telt og andre 
soveplasser. Godt samhold og mange hjelpende hender. Vi hadde pizza før vi gikk til vannet for å 
padle kano. Kjempe kjekt å se jentene i ulike grupper. Noen var målbevisste og skulle sjekke ut 
hele vannet, andre padlet rundt og pratet med jenter i andre båter. Og noen tok det helt rolig. 
Etter padling gikk turen mot Dalsnuten i duskregn og tåke og på veien ned var det noen tøffinger 
som ville bade.  
Kveldsmat ble pølser på bål før vi hadde utdeling av pokaler til jentene. Som dessert ble det 
grillet s'mors.   
Så begynte natten, og siste sovnet ca 2 på natta.  Var nok litt av og på for de fleste, siden det nok 
var litt uvant å sove under åpen himmel (eller tarp) i en hengekøye. Men rundt kl 8 dagen etter 
var leiren pakket, bålet tent og osteskiver på grillen.   
Etter å ha ryddet utstyr i bilene, begynte vi på 3 nuts tur. Fjogstadnuten,  Dalsnuten og Øvre 
eikenut skulle bekjempes. Det var nok litt utfordrende å komme i driver etter en natt ute, men 
jentene tøffet på og motiverte hverandre. Etter Fjogstadnuten ble det en badepause for de som 
ville før vi kjempet oss opp Dalsnuten til en fantastisk utsikt i sola. På veien hjem gikk vi som lag 
til øvre eikenut. Alle var slitne og trøtte når de kom ned til bilene, men for noen fantastiske 
opplevelser vi har hatt i løpet av 20 timer. Glade og entusiastiske jenter, fornøyde og slitne 
ledere ser seg fornøyde med en fantastisk sesong og sommeravslutning. Vi gleder oss til ny 
sesong og håper på masse håndball , sosiale arrangement og kanskje en håndball cup.... 

 
Jenter 2008 skal fortsette arbeidet for å utvikle en robust, inkluderende og stor gruppe, der alle har 

tilhørighet og ønsker å komme. Fokus på samhold og lagbygging, samt individuelle 

håndballferdigheter. Vi prøver å følge sportsplanen til håndballen  slik at vi lager treningsopplegg 

for best mulig progresjon hos samtlige spillere. Individuell teknikk har vært og kommer til å 

fortsette å være fokus, men neste år vil vi i større grad også trene på avtaler og spel i ulike grader. 

For å ivareta alle spillerne, må vi også legge tilrette for nivåforskjellen. Vi kommer derfor til å 

differensiere både i grupper og øvelser, slik at alle utvikler seg fra sitt nivå. For å ivareta vennskap 

og relasjoner på tross av nivåforskjellene kjører vi mye sosialt utenom, i tillegg til felles 

trivselstreninger en gang i måneden. Vi har også felles oppvarming og felles styrketreninger hver 

trening og avslutter hver trening som en stor gruppe. 

 
Følgende spillere er benyttet: Turneringer- Cup 

1 Adele  

2 Amalie  

3 Carolina  

4 Dariana  

5 Ida  

6 Josefine  

7 Juliana Trenere/ledere har vært:  

8 June Navn Verv 

9 Kaia Helle Trener 

10 Karoline Camilla Trener 

11 Lotte Gry Trener 

12 Maja John Helge Trener 

13 Marina Gro Lagleder 

14 Marlen   

15 Mathea  

16 Maya  

17 Mia  
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 18 Sara Elise   

19 Sol  

20 Sophia  

21 

22 

23 

24 

25 

Tonje 

Sara G 

Thea 

Melina 

Michelle  
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ÅRSRAPPORT FOR:  J16 (2004/2005/2006) 

LAG I SERIEN:  

 

Oppsummering inneværende år 

Sesongen har, som vår-halvåret forrige sesong, vært preget av korono situasjonen. Startet 

kampene i serien til vanlig tid, men har siden desember kun spilt en kamp pga 

nedstenging pga korona. Var etter ca halvspilt sesong blandt topp 3. 

 

Til tross for lite og ingen kamper i vår-halvåret, har laget fortsatt treningen i den grad det 

har vært “lov” og mulighet for dette. Under “stenging” i januar/februar, kjørte Thomas 

trening på Teams.  

 

Treningene bar på slutten av sesongen litt preg av sosial aktivitet. Dette for å holde laget 

sammen, med tanke på neste sesong. 

 

 

Utviklingsmål for neste år 

Målet for sesongen er å ha ett håndball-tilbud til de 16 og 17-åringer på Tjelta. Vi har i år 

hat ten spillerovergang fra Voll og mulig det kan bli flere. Alle spillerne ønsker å fortsette 

til neste sesong, men det avhenger litt av trenersituasjonen. Begge trenerne har begge 

varslet at de gir seg etter denne sesongen. 

 

Laget har 7 aktive klubbdommere, 1 av disse holder på med Dommer II kurs. 
 

 

Janne, Thomas, Liv Heidi og Tone 

 

 
Følgende spillere er benyttet: Turneringer- Cup 

1 Celine Guggedal Ingen på grunn av korona situasjonen 

2 Hedda Vigdel  

3 Matilde Paulsen  

4 Chantel Helleland  

5 Emilie Eigestad  

6 Tilda Fossum  

7 Alva B Miljeteig Trenere/ledere har vært:  

8 Sofie H Reke Navn Verv 

9 Line Strømstad Thomas Guggedal Trener 

10 Jorid Ølberg Janne Våge Trener 

11 Silje Olsen Liv Heidi Haugum Reke Oppmann 

12  Tone Sømme Heske Oppmann 

13    

14    

15  Innsatspokal  Sofie Haugom Reke 

16   

17  Spillerens spiller Hedda Vigdel 

18   

19  Toppscorer Celine Guggedal 

20   
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ÅRSRAPPORT FOR:  Sesong 2020/2021 Damelaget 

LAG I SERIEN: Ingen Serie 

 

Oppsummering inneværende år 

 

Høsten 2020: Treninger starter fom 2 sept -MEN IKKE LOV TIL KONTAKT, ingen 

seriespill  

14 sept: spillermøte (labert oppmøte, ikke lov å spille kamper eller nærkontakt, hva 

ønsker vi? Det ble besluttet å gå fra 2 treinger til 1 trening i uka for å øke oppmøte blandt 

spillere. C-19 setter en demper pga ingen kontaktsport.  

Fom 21 sep 2021: kun 1 trening i uka (mye forfall blant spillere, er ca 5-8 spillere per 

trening)  

Treninger blir avlyst innimellom pga for lite oppmøte, usikkert i samfunnet rundt C-19, 

mange er generelt reserverte ifm å oppsøke flere mennesker samtidig ("samlinger")  

Fom nov 2020: ingen treninger pga C-19 restriksjoner og nedstengning  

INGEN TRENINGER UT ÅRET, INGEN TRENINGER I 2021 frem til Høsten 2022 -da 

starter ny sesong  
 

 

Utviklingsmål for neste år 
 

Fremover for damelaget (mot neste sesong (21/22):  

Gjenoppta engasjement til å fortsette å ha et damelag i Havdur.  

Starte opp et lag "på nytt" da det ikke lenger er en robust spillerstall (for få spillere, samt 

flere som er usikre på å fortsette)  

Mobilisere og melde opp Havdur Damelag når det blir åpnet for seriespill igjen.  

 
 

 

 

Signer med navn  

 

 
Følgende spillere er benyttet men ingen kamper  Mål 

1 Linda-Merete Antonsen   

2 Eirin Moen Bratteteig   

3 Cathrine Steinnes Christenssen   

4 Kariann Fotland   

5 Mona Sandanger Fyljesvoll   

6 Ann Jeanett Killingsland 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   
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 17 Janne Wåge   

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

 

 

   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Turneringer- Cup Innsatspokal  

  

 Spillerens spiller 

  

 Toppscorer 

  

  100 damekamper: 

  

  

  

Trenere/ledere har vært:  

Navn Verv 

Katrine Landsnes Oppmann 

Kathleen Tveit  Trener 
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Årsrapport dommere 2021/2022 
 

Vi har hatt 3 felles samlinger for våre dommere. 
Denne sesongen har vi hatt 3 barnekampledere: Julie Pollen, Line Strømstad og Andrea 
Sande. 
Vi har hatt 5 dommere i ungdoms/senior håndballen: Alva Bergøy Miljeteig, Jorid B. Ølberg, 
Mathilde Paulsen, Ida Charlotte Anderssen og John Helge B. Anderssen. 
Vi har hatt 9 frafall siden i sist sesong. Noen har sluttet denne sesongen. 
  
Vi har fremdeles 2 av våre dommere i kretsens dommerutviklings miljø 2. 
Vi har også en med dommerutvikler 2 utdannelse. 
 
01.05.22 blir det arrangert dommer 1 kurs. 
Før seriestart 2022/2023 blir det også arrangert barnekampleder kurs. 



Årsrapport håndballskole 2021 
 
Håndballskolen 2021 ble gjennomført 11.10.21. – 13.10.21. Fra klokken 0900-1500. 
Det var 58 deltagere som var påmeldt. Noe frafall underveis grunnet sykdom. 
 
Håndballskolen ble gjennomført med 9 frivillig disse tre dagene: 
 
Andrea H. Sande 
Cathrine Steinnes Christensen 
Gro Holmebakken 
Inger – Marie Øglend 
Jakob Marthinsen 
Line Strømstad 
Maya Haram Sande 
Ida Charlotte Anderssen 
John Helge B. Anderssen 
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ÅRSRAPPORT FOR:  Håndballgruppe 2021 

 
Følgende representanter har vært i gruppen 2021 Representert følgende lag: 

 
Leder 

 
Ann-Evy Helleberg 

 
Gutter 13 

Nestleder + 
sekretær 

 
Thomas Jacobsen 

 
Jenter 9 

Sportslig leder + 
dommerkontakt 

 
John Helge Berntsen Anderssen 

 
Jenter 13 

Kasserer Kjetil Byberg-Moi Jenter 12 

Kioskansvarlig 1 Brandee Tønnenssen Jenter 11 

Materialforvalter Kathleen Tveit Gutter 11 

Dugnadsansvarlig Bjørn Helge Bore Jenter 10 

Kioskansvarlig 2 Øyvind Rege Jenter 7 

Dommerkordinator Karen Bjørnaa Jenter U-20 

 Ann Helen Hansen Gutter 7 

 Torunn Nicolaisen Gutter 12 

 Steinar Sola Jenter/gutter 8 

 Bjørn Bjelland Gutter 9 
 

Fokusområder og resultater for styret i håndballen 2021: 
Det er 341 registrerte medlemmer i 2021, en økning på totalt 8% Og 47 lagledere fordelt på lag. 
3 årskull med jenter og gutter i sine ringer med minihåndball som melder lag fortløpende etter 
arrangement, 14 lag i aktivitetsserien/serie 9-12 år, 6 lag i seriespill 13-16 år og etter meldt 
senior damelag i 2022. Håndballgruppa har hatt månedlig møter gjennom sesongen i 
Dysjalandshallen og Havdurhuset, samt på teams når restriksjoner ikke tillot oss å samles. 
 
Oppstartsmøte for trenere og oppmenn avholdt i august, hvor alle lag var representert.  
Vi så fremover ved start av sesongen i august 2021, endelig skulle vi få trene normalt og spille 
kamper igjen. Vi satte av gårde mot Dyreparken håndballfestival 2021 som avholdes i 
Kristiansand, august etter skolestart. Hele 110 spillere med lagledere innlosjerte seg på 
Hauamyrhei skole som vi hadde leid for helga. Det ble vedtatt at samtlige fra Havdur som skal på 
denne turneringen skal overnatte på skole. Vi ønsker å samle klubben mer ved større 
arrangement, og at det skal være levelig kostnadsmessig å reise på turnering. Havdur dekker 
kost og losji på skolen, mens spillere måtte selv betale for deltakerkort som gav dem inngang til 
Dyreparken, og premier for de yngste ved kamper. Vi hadde en fantastisk dugnadsgjeng som 
ordnet både frokost og kvelds, grilling av pølser fredag ettermiddag, i tillegg til å være 
nattevakter og renholdsansvarlige. Det var topp stemning ute i skolegården med lek. Ballspill i 
gymsalen, som ble forvandlet til et diskotek på kvelden. Vellykket tur, og tommel opp for 
gjentakelse i 2022. 
Så kom dessverre nok en gang restriksjoner etter høsten som gjorde at flere kamper utgikk for 
de yngste lagene, mens de eldre måtte omberamme til senere. Senior fikk heller ikke komme i 
gang med vanlig treninger og kamper og laget fra 2021 var oppløst. Over nyåret begynte det å bli 
mer normalt igjen med lettelse på restriksjoner, og resterende av sesongen har vært litt av og på 
da flere kamper ble utsatt grunnet smitte i lag. Nytt senior damelag blir stablet på bena, og de 
ser positivt på resterende av sin sesong, og vi melder opp lag som forhåpentlig får spilt noen 
kamper i om lag 3 måneder før sesongen er slutt. 
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Igjen utgikk dugnader i 2021 grunnet covid-19, Dragefestivalen, egen håndballturnering og 
svømmestevne til Sola Svømmeklubb. Derimot fikk vi være med på dugnad til Sandnes 
Sparebank cup, og har hatt åpen kiosk ved kamper i Dysjalandshallen. De eldste lagene bidrar 
også på Havdur sin panteinnsamling som foregår månedlig som gir litt penger i lagkassen. 
 
Vi var med på prosjektet «Kast ballen» til Norges håndballforbund som er et samarbeid med 
skolene. Både Dysjaland skule og Håland skole deltok med sine klasser 1 – 3 trinn. 
Håndballgruppe i samarbeid med trenere for de aktuelle årskull arrangerte rekrutteringsdag med 
trening og avslutning med ispinne, og en t-skjorte hvor vi hadde fått tildelt midler fra Sandnes 
Sparebank. Resultat på en økning blant spillere i lag.  
 
Håndballskole i høstferie 10 – 13 oktober i samarbeid med region Sørvest og Rema 1000 ble 
gjennomført med 58 barn, en økning fra 2020 i alder 6 – 12 år. Alle spillere fikk utdelt hver sin 
Hummel t-skjorte og håndball. De var inndelt i 3 grupper 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. Vi anser håndballskole i høstferie 
som en selvfølge fremover for å skape aktivitet i klubben og det er en fin dugnad. 
 
Det har vært litt påkjenning for både trenere og spillere denne sesongen med frafall blant de 
eldre lagene i sesongen, og det har tidvis vært tungt å få med de yngre spillerne på aktiviteter da 
både de og foresatte er blitt vant til en mer rolig hverdag. Vi har fortsatt med fredagstreninger 
for alle spillere som ønsker mer trening. To grupper delt på alder fra 6 – 11 år, og 12 -16 år. 
Teknisk øvelser med ball i bevegelse, i tillegg til styrketrening for den eldste gruppen. Det har 
vært utfordrende å opprettholde tilbudet grunnet manglende lagledere som ønsker å stille, og 
svak interesse blant den eldste gruppen.  
 
Det var under planlegging å få til et nytt barnekamplederkurs, men grunnet restriksjoner nok en 
gang, har det ikke blitt gjennomførbart. Vi er avhengig av å få inn flere dommere til kommende 
sesong da det og har vært frafall blant dommer 1 gruppen. Sterkt at 2 av dommerne har blitt 
plukket med i dommerutviklingsmiljø 2 dette året. 
 
Nissecup ble avholdt for alle spillere som ønsket å være med, og foregikk over en lørdag og 
søndag. Alle spillere fikk servert pølse i brød, og julenissen rakk også innom til de yngste lagene 

med en julesokk til stor stas. De eldste lagene fikk utdelt julesokk av trenere        
Det er blitt en tradisjon med nissecup for klubben, og i 2022 ønsker vi å avholde utenom helg for 
å gi mer tilgang til NHF for kamper i sesongen. 
 
 
Mål for 2022: 

- Enda flere trenere gjennomfører kurs i regi av håndballforbundet 
- Håndballskole i høstferien 
- Arrangere en turnering 
- Rekruttere flere dommere 

 

 

Ann-Evy Helleberg 

Leder håndballgruppe 



IDRETTSGLEDE – SAMHOLD - DUGNADSÅND 

 

 

 

 

 

 

IDRETTSLAGET HAVDUR 
Vedlegg til Årsrapport for IL Havdur 

Håndball 2019 
 

 
  
 

Innsatspokaler og utmerkelser 
 
 
 

Damelag 5. Divisjon  
Ingen aktivitet grunnet restriksjoner ved Covid-19 
 
J16 
Innsatspokal: Sofie Haughom Reke 
Spillernes spiller: Hedda Vigdel 
Topp-scorer: Celine Torgersen Guggedal 
 
J14 
Innsatspokal: Julie Pollen 
Spillernes spiller: Line Strømstad 
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ÅRSRAPPORT FOR:  Ballskolen 2016 - gutter
LAG I SERIEN:  
 
Oppsummering inneværende år 
 
Oppstart og første fotballtrening for Ballskolen 2016 – gutter var onsdag 25. august. Gjennom 
hele høsten har vi hatt fotballtreninger annenhver uke i Stangeland Arena (Håndballtrening 
samme dag i de andre ukene). Laget teller nå 13 (14) spillere og er en god gjeng som både er 
flinke til å følge instruksjoner, har stor treningsglede og som er gode til å være lagkamerater. Vi 
trenere opplever at barna trives sammen på treningene, og at de knytter vennskap på tvers av 
hvilke nabolag og barnehager de kommer fra. Vi ser at det er potensiale for mye godt spill 
fremover og opplever at de klarer seg godt når vi kjører mer teknisk krevende øvelser som går på 
egen ballferdighet. Samtidig har vi hatt fokus på å øve på å spille kamp, både ift. hvordan vi 
starter en kamp ved å stille opp i midten av banen og vente på at dommeren setter i gang kampen, 
og på å sentre pasninger til hverandre i aktivt spill. Slik håper vi å skape trygge rammer i 
kommende kampsituasjoner fremover. 
 
I november fikk vi tilbud om å stille med lag i Havdur sin egen fotballturnering; Havdurknotten. 
Vi stilte med 3 lag og guttene fikk kjenne på idrettsglede, mestring og lagspill. Ekstra stas var det 
at vi hadde øvd inn Havdur sitt heiarop og at alle fikk pokal etter endt innsats!  
 

 
Bilde fra trening i Stangeland Arena 
 
 
 



ÅRSRAPPORT 

 
 
 
 
 

IDRETTSLAGET HAVDUR
Fotballgruppa havdurfotball@hesbynett.no 
Postboks 59 
4054 TJELTA www.havdur.no

Utviklingsmål for neste år 
 
Vi skal jobbe med generelle ballferdigheter, spesielt pasningsspill, og fokusere mye på 
mestringsfølelse. Fokus på at egeninnsats er det viktigste vi gjør.  
 
Vi håper å kunne delta i en eller to turneringer også våren 2022 og ser frem til å fortsette å legge 
til rette for godt samhold, mestringsfølelse og masse idrettsglede. 
 

 
Signatur 
Camilla S. Pettersen og Aleksander Pettersen 
 
 
 

Rapport til medlemsavrop 
 
Følgende spillere er benyttet: Turneringer- Cup  

1 Adam Zelewski Havdurknotten 2021 
2 Alfred Koch Singelstad Jacobsen  
3 Hallvard Laursen (pause fra jan. 22)  
4 Jakub Piechowski  
5 Jonas Landsnes-Rege  
6 Kevin Gimre-Mangersnes  
7 Lucas Lea Trenere/ledere har vært:  
8 Magnus Grevstad Ølberg Navn Verv 
9 Marius Bore Camilla S. Pettersen Trener 

10 Markus S. Pettersen Tarjei Bore Trener 
11 Matteo Bjørkelund Katrine Landsnes Trener 
12 Mikkel Lindanger Einarsen Aleksander Pettersen Ny 

hovedtrener
13 Mikolaj Turski 
14 Miiloo A. Deressa 
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
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ÅRSRAPPORT FOR: J2015 
LAG I SERIEN: Ingen seriespill i sesongen som har vært, starter kommende sesong 

 
Oppsummering inneværende år 
 
Oppstart etter C-19 restriksjoner feb 2021;  
 

 Treninger annenhver uke håndball / fotball ut 2021 
o Fotball i Stangeland arena 
o Håndball i gymsalen på Håland skole  

 
 Modellen som beskrevet over er svært positiv mtp deltakelse på fotballtreninger, alle 

jenter stiller opp på fotball i Stangeland arena med unntak av 1 stk som allerede har 
forhåndsbestemt å gå kun på håndballtreninger.  

 
 
Utvikling hos J2015 gjennom 2021:   
 

 tilhørighet og trygghet i gruppa   
 jentene har utviklet forståelse for øvelser samt økt fokus på treningene 
 mestring, viser spilleglede og engasjement  

 
 
Cup deltakelse: (stikkord: samhold, lagbygging, lagspiller, mestring, lek, latter)  
 

 Sola Cup (30. mai 2021) 
 ConocoPhillips cup 23. oktober 2021 
 Havdurknotten 14. nov 2021 

 
Sesongavslutning (stikkord: spenning, glede, premie, stas, stolt, kos) 
 

 Pokalutdeling og kos med pølser / hamburger (25. nov)  
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Utviklingsmål for neste år 
 

 Fortsette å bygge opp J2015 til å mestre, og samtidig kjenne på idrettsglede.  
 Sikre at jentene har det bra i gruppa, skape trygghet og positive opplevelser  
 Sosiale aktiviteter arrangeres ifm sesongavslutning; skape godt miljø  
 Fotball til våren Seriespill, lære grunnleggende regler og spilleformasjon  
 Trenerkurs for trenerteamet for de det gjelder  
 Kontinuerlig evaluering av gruppesammensetning; tilpasse og variere øvelser slik 

at alle jentene mestrer og trives på trening.  
 Oppmuntre jentene til å spille fotball i tillegg til den ene treningsøkten på en time i 

uka. Oppmuntre til å gå på FFO samt til å spille fotball på fritiden. Økt 
beherskelse og mestring gir økt fotballglede.  

 
 
 

Signatur 
Kathleen Tveit  

 
Rapport til medlemsavrop 
 
Følgende spillere er benyttet: Turneringer- Cup  

1 Dina Aurora Opdahl  Sola Cup, 30 mai 2021 
2 Emma Sofie Ølberg ConocoPhillips cup 23. oktober 2021
3 Frida Tveit Havdurknotten 14. nov 2021
4 Kristin Dagsland Øglænd  
5 Lærke Christensen  
6 Madeleine Ringsby  
7 Maria Banno Mando Trenere/ledere har vært:  
8 Mathilde Klem Husebye Navn Verv
9 Natalia Suchowiecka Robert Tveit Trener fotball  

10 Sanna Olivia Hovland Kalle Ringsby Trener fotball  
11 Silja Lier-Krunenes Vegard Karlsen Trener fotball  
12 Sonja Karlsen  Kathleen Tveit Hjelpetrener fotball /oppmann 
13 Ingrid Sofie Lilleland Hanne Linn Tolleshaug Hjelpetrener fotball 
14 Marion Raadik Kristin Ringsby Hjelpetrener fotball 
15 Sikke Fossan Voll Kristin Klem Huseby Hjelpetrener fotball 
16 Ylva Berge Nygård
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ÅRSRAPPORT FOR:  Gutter 6 (2015) 
LAG I SERIEN: 4 

 

Oppsummering inneværende år 
Det har vært et merkelig år med tanke på Covid-19 regler. Første halvår 2021 var laget felles med 
håndball og hadde henholdsvis fotball og håndballtrening annenhver uke. Dette halvåret var det i 
første omgang lek og å bli kjent.  
 
På vårparten var vi med på Sola Cup. Dette var første erfaring med kampspill for de aller fleste, 
men det stod ikke på idrettsgleden. Strålende fornøyde unger etter kamper i fint vær på Sola. 
 
Bilder Sola Cup 30 Mai 2021: 
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Sommer avslutning hadde vi den 24 juni i Stangeland Arena felles med håndball. Der ble det 
utdeling av is og pokal. 
 
Etter sommeren startet vi med trening hver uke på torsdager 17:00. Vi var også påmeldt seriespill 
med 4 lag. Treningsapparat og støttefunksjoner ble etablert i større grad. Det føltes litt utfordrende 
i starten av høst sesongen der det var mye nytt for alle og i tillegg en del begrensninger ifm Covid. 
Seriespillet startet samtidig som treningene, dette gjorde det litt utfordrende å få på plass 
grunnleggende fotballkunnskap, og det å bli kjent med alle spillere. Tross alt blanding av 5-6 
åringer med alt fra null erfaring til de som har trent i mange år. 
Vi delte inn i 4 lag. Dette var vanskelig uten å vite så mye om de og noen justeringer ble gjort 
underveis for å fordele spillere for å gi alle mest mulig utnyttelse av kampene. Noen stilte på alle 
kamper/treninger, andre på deler. I tillegg ble det fokusert på å mikse lag fra begge skulekretser. 
Dette gjorde det noe utfordrende å sette sammen lag for gode opplevelser på 3’er fotball. Men det 
gikk  
 
 
Høsten deltok vi i tillegg på Havdurknotten med 4 lag og dette var en kjekk opplevelse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi var i tillegg påmeldt høyfjellsturnering på Lye, men denne ble avlyst pga Covid. 
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Vi hadde juleavsluttning med trening, pizza og brus og ikke minst pokalutdeling den 2 desember. 
 
Juleavsluttning: 

 
 
Trenerteamet er samstemte i at spillere har utviklet seg minst 100% i løpet av det første året. I 
tillegg til å bli kjent med hverandre har lagspill og pasningstrening stått i fokus.  
 
En spiller har falt fra så langt, men skal ikke se bort fra at han kommer tilbake senere. 
 
Noen trenere har sikker kurs fra før, men ingen fra trener/støtteteam har deltatt i noe formell 
opplæring i regi av G6 laget. 
 
Både trenere, oppmenn og foreldre har i stor grad deltatt og bidratt ifm trening og kamp. Barna er 
heldige med gode og engasjert trenere  
 

Utviklingsmål for neste år 
Neste år skal laget jobbe videre med grunnleggende fotballferdigheter, lagspill, forståelse og ikke 
minst la barna få erfare alt det kjekke emd fotball og idrett. 
Det skal jobbes videre med det å danne lagfølelse, inkludere alle og sikre at begge skulekretser 
blir godt kjent. 
Vi har ikke meldt på laget på verken serie eller turnering ennå. Ser at NFF Rogaland diksuterer 
om en skal ha turnering eller serie for barnefotball i 2022 og vil avvente hva vi melder oss på til 
dette er klart i februar. I utgangspunkt ønsker vi seriespill og å delta på noen cuper. 
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Rapport til medlemsavrop 
 
Følgende spillere er benyttet: Turneringer- Cup  

1 Aleksander Stokkeland Sola Cup 
2 Alexander Breki Birkisson Havdurknotten 
3 Colin Iversen Frøiland  
4 Henrik Rege  
5 Ilia John Safai  
6 Ivan Ivanov Trenere/ledere har vært: 
7 Jonas Holmebakken Navn / Verv 
8 Jonathan Stangeland Eriksen June Borsheim Trener 
9 Kacper Kalinowski Tore Andersen Trener 

10 Magnus Helleland Alexander Eriksen Trener 
11 Markus Gricius Vilde Myrvang Hovedtrener 
12 Matteo Andersen Ole Eriksen Trener 
13 Ole Gabriel Eriksen Helene Kruger Bjørnstad Oppdame 
14 Ole Mikkel Eriksen Alf Jarle Helleland Oppmann 
15 Tobias Krüger Bjørnstad 
16 Torkel B. Myrvang 
17 Kasper Borsheim Lauridsen 
18 Ulrik Borsheim Lauridsen 
19 William Pelan 
20 Leo Tjelta Ødegård (Sluttet) 

 
 
Vilde var hovedtrener i H2021, mens Alexander har overtatt fra 2022 av. 
   
 
 
 
 
 
 
 

Signatur 
 

Alf Jarle Helleland, Tjelta, 18.01.2022 
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ÅRSRAPPORT FOR:  J2014 
LAG I SERIEN: 3 
 
Oppsummering inneværende år 
 
Gjennomføring 
J2014 har i 2021 fortsatt det gode samarbeidet med håndballen, hvor vi kjører begge idretten som 
en stor gruppe. Majoriteten av spillerne deltar på begge aktivitenene og trenerne bidrar hos 
hverandre med delt hovedansvar. 
 
Seriespill 
Grunnet Korona kom kampsesongen ikke i gang før etter sommerferien. Vi hadde i 
utgangspunktet påmeldt 4 lag påmeldt i serien, men med seriens avgjørelse om å kjøre 
dobbeltserie på en halvsesong viste dette å bli for ambisiøst.  Selv om vi trakk et lag, ble det 
veldig god matching hvor alle spillerne fikk kamptilbud hver uke, og de fleste endte opp med et 
tosifret antall kamper. 
 
Det sportslige utbyttet har vært bra, med masse stor fremgang og mestring som kom gjennom mye 
kampspill.  
 
En utfordring på trenersiden har vært å få med nok foreldre til å bidra, slik at belastningen har 
vært høy på 2 trenere, og uten oppmann har dette også falt på hovedtrenere. Utover sesongen 
meldte fikk vi flere til å bidra som lagledere og dette hjalp på gjennomføringen.  
 
Sosialt 
Laget/gruppen har gjennom 2021 har en rekke sosiale samlinger som har bidratt sterkt til 
lagbygging. Både aking, skøyting, sommerfest og andre «utenomsportslige» har bidratt til stor 
glede og tettere bånd mellom jenter som trakter til 2 ulike skoler. En stor honnør til Helle Klepp 
som primus motor til dette. 
 
Anbefaling 
Vil nok en gang fremheve samarbeidsmodellen med håndball som en stor suksessfaktor som 
anbefales å videreføre i klubben. Gruppen totalt teller over 20 stk, betyr at nesten er samtlige 
jenter i 2014 årskullet i Sørabygda driver med idrett i Havdur.  
 
 
Utviklingsmål for neste år 
 
Vi vil videreføre det gode samarbeidet med håndballen med både fotball og håndballtreninger, og 
vi trenere deltar i begge idretter. 
 
Sportslig vil det bli fokus på å utvikle basisferdigheter som pasning og mottak, spesielt med tanke 
på at vi går fra bing til 5’er fotball uten vegger. 
 
Et mål vil også være å få rekruttert flere foreldre til å bidra som hjelpetrener/lagleder/oppmann for 
å minske belastning og gjøre bedre treningsavviklingen med å kunne kjøre mindre grupper slik at 
det blir enklere å følge opp hvert enkelt barn. 
 
 
 
 



ÅRSRAPPORT 

 
 
 
 
 

IDRETTSLAGET HAVDUR
Fotballgruppa havdurfotball@hesbynett.no 
Postboks 59 
4054 TJELTA www.havdur.no

 
Videreføring av sosiale samkomster for lagbygging vil fortsatt ha stort fokus. Vi anser det som et 
kritisk virkemiddel for opplevelsen og gleden av å være med i en gjeng, og et suksesskriterie for å 
være med lengst mulig. 
 
 
 

Signatur 
Brian Solli 
 
 

Rapport til medlemsavrop 
 
Følgende spillere er benyttet: Turneringer- Cup  

1 Emilia Kowalska Sola cup 

2 Hannah Amelia Skailand Conoco Phillips 

3 Ingrid Byberg Havdurknotten 

4 Isabel Lilja Grainger  

5 Jenny Klepp  

6 Khaleesi Teoline Bjelland  

7 Liannah Isadora M. Ringsby Trenere/ledere har vært:  

8 Emilia Kowalska Navn Verv 

9 Mathilde Bakkevold Brian Solli Hovedtrener 

10 Mathilde E. Kristiansen Helle Klepp Hj. trener 

11 Nora Mellegaard Div foreldre Kampleder 

12 Pola Zelewska   

13 Sanne Gloppen Gjersdal   

14 Selma Gjersdal 
15 Signe Marie Harveland 
16 Sigrid Sande Nygård 
17 Sunniva Solli 
18 Victoria Rege 
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ÅRSRAPPORT FOR: Havdur Gutter 2014 
LAG I SERIEN: Havdur Gutter 2014 

 
Oppsummering inneværende år 
Årsrapporten skal inneholde en kort oppsummering av sesongen, høst og vår gjeldende år. Opplevelser i 
spill og turneringer, idrettsmessig utvikling (lagferdigheter, individuelle ferdigheter, sosiale ferdigheter, fair 
play). 
Ta med sosiale tilstelninger og andre spesielle arrangement der en bygger lag-ånd. 
Noen trenere som har tatt trenerkurs?  Tror ikke det. 
Kan også sette inn bilde. 
Sesongen 2021 ble igjen litt spesiell pga Covid-19. Det kunne gjennomføres kamper og 
turneringer etter sommeren, men med litt restriksjoner i begynnelsen. Før sommeren deltok 
guttene på Sola Cup og de hadde sommeravslutning i Ballbingen på Dysjaland. Etter 
sommeren startet de opp med kamper og de har deltatt på turneringer. De spiller godt 
sammen og utvikler seg for hver gang. De koser seg på treninger og kamper/turneringer. 
Sesongen ble avsluttet med en juleavslutning på Havdurhuset med utdeling av pokaler, 
pizza og masse gøy.  
 
Utviklingsmål for neste år 
Hva skal laget jobbe med neste år? Hvilke lagmessige, individuelle og sosiale ferdigheter skal det jobbes 
med? Noen trenere som ønsker å ta trenerkurs? Skriv uten å involvere plassering, divisjon, antall seiere, 
antall mål eller liknende. Noen spillere (12 år +) som har signalisert at de ønsker å bli klubbdommere? Noen 
turneringer man ønsker å delta i? Noe ønsker til styret for neste år? 
Vi skal fortsette med den gode utviklingen og samholdet som vi har nå.  
Signatur 
Skriv navnet på de i støtteapparatet som har bidratt til å skrive denne rapporten 
Mona Storegraven 
Rapport til medlemsavrop 
 
Følgende spillere er benyttet: Turneringer- Cup  

1 Aril Strand 29.05.21 Sola Cup 
2 Arve Skjøreland Harveland 15.06.21 Sommeravslutning  

3 Brage Anthonsen August -Oktober- kamper 
4 Chris Edvin Laats 24.10.21 Conoco Phillips Cup 
5 Dangis Simkus 07.11.21 Havdurknotten 
6 Egon Bråthen Myrvang 01.12.21 Juleavslutning 

 
7 Filip S. Pettersen   Trenere/ledere har vært:  
8 Heine Ørke Aksland Navn                                                     Verv 
9 Johan Voll-Stangeland Bjørnar Voll-Stangeland - Trener 

10 Jonas Emil Hansen Aleksander Pettersen - Trener 
11 Liam Storegraven Jonas Anthonsen - Trener 
12 Lucas Løland Christin H. Løland - Trener 
13 Alan Gyamfi Kjetil Kleiven - Trener 
14 Milian Vigdel Mona Storegraven - Oppmann 
15 Oliver Killingberg 
16 Tage Kleiven 
17 Vegard Rege 
18 William Johan H. Hosøy 

19 Alexander Egbulem 
  
  

 



 
 
 
 
ÅRSRAPPORT FOR:   G/J2013 

LAG I SERIEN:  1 
 
Oppsummering inneværende år 
Vi har hatt et år der hjelpetrener var fraværende på kveldstid på grunn av pappaperm. 
Vi valgte å slå sammen to lag til et, da vi hadde vansker med å få hjelp til å lede to lag. 
Det var svært utfordrende å ha så mange innbyttere og så mange som ønsket mye spilletid. Men 
heldigvis hadde vi mange kamper og var med på turneringer, så alle hadde glede av å spille. På 
grunn av at andre driver med andre idretter, så ble det mye kamp og lite treninger på mange i 
høst. Når kampsesongen var ferdig var det godt å få noen gode treningsdager på torsdagene. 
Vi har en gjeng med både gutter og jenter som viser god holdning på trening og er gode med 
hverandre. Det er stort sprang i ferdighetene blandt disse. 
Per i dag trener 5 av våre spillere med di som er ett år eldre for å få utvikle seg videre og ha noen 
å strekke seg mot. Vi har spillere som driver egentrening nesten daglig til de som kommer en 



gang i uka da vi har trening. Utviklingsmessig vil nok spranget mellom disse barna bli enda større 
siden de ivrigste trener flere dager i uka.  
Pasningsspill blandt samtlige har blitt mye bedre enn forrige år. Vi har et par spillere som 
framstår som positive ledere og ønsker gjerne at flere skal tørre å ta mer ansvar om laget trenger 
det. 
Vi kan også se nå når barna blir eldre at det er enklere å gi en beskjed og at barna lytter og følger 
med. 
Rita Voll er veldig ivrig etter å få seg trenerkurs, men kan ikke se at det skal være noen i området 
i nærmeste tid... 
 
Utviklingsmål for neste år 
Vi bør trene endel i grupper hvor alle kan føle mestring på sitt nivå, på samme tid som at de skal 
utvikle seg å ta stegene videre. Vi har noen som må trene endel på begynnende teknikk til de som 
spiller med stor fotballforståelse, så her blir utfordringen at alle skal føle seg inkludert sammen 
med sine venner. Men vi skal sammen finne gode løsninger. 
Vi har også vurdert om laget skal ha en ekstra treningsdag, men er redd for at de som ikke er så 
interessert skal dette av om det blir mer. 
Vi skal jobbe med at barna skal gi komplimenter til lagspillere og la det negative passere. 
Ønsket for neste år er at samtlige på banen føler at de er viktige for laget og få barna som ikke 
tørr å ta initiativ på banen til å bli tryggere på seg selv. 
Ellers er ikke ballene våre så spreke, vi har ikke nok i riktige størrelse. Men har forstått at det er 
nye på vei. Vi har en trio i trenerteamet som trives godt sammen og har troen på de samme 
verdiene i barnefotball. 
Denne sesongen stiller vi to lag, det skal bli fint med mye spilletid. Vinterserien står snart for tur 
for oss, gleder oss mye! 
 
 
Signer med navn : Rita Voll 
 
 
Følgende spillere er benyttet:  Kamper Mål

1  Bentley Olsen Klungtveit    Mange 
2  Brage A. Gunnarson     
3  Emilian Voll    Mange 
4  Isak Øhman     
5  Joel Bø Syvertsen     
6  Levi Voll     
7  Mariell Salvesen   
8  Markus Bore   
9  Oliver Griga  Mange 

10  Olivia Byberg‐Moi   
11  Oscar Berbec     
12  Shan Karatas Khalili     
13  Torjus Halsne     
14       
15       
16       



17       
18       
19       
20       
21       
22       
23       
24       
25       
26       
27       

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turneringer- Cup  Innsatspokal 
Conoco Cup   

Havdurknotten (To helger)  Spillerens spiller

   

  Toppscorer

   

   100 damekamper:

   

   

   
Trenere/ledere har vært:   
Navn  Verv
Rita Voll  Lagleder 

Pål Espen Klungtveit  Hjelpetrener 

Nikita Marie Olsen  Oppmann 

   

   
 
 
 
 



ÅRSRAPPORT 

 
 
 
 
 

IDRETTSLAGET HAVDUR
Fotballgruppa havdurfotball@hesbynett.no 
Postboks 59 
4054 TJELTA www.havdur.no

 
ÅRSRAPPORT FOR:  Gutter 2012 
LAG I SERIEN: 2 
 
Oppsummering inneværende år. 
 
Havdurgutter 2012 startet årets treninger sent i Januar, grunnet korona-situasjonen og gitte 
restriksjoner. Vi har trent en time i uken, pluss kamp og har hatt et ekstra tilbud en time ekstra for 
de ivrigste. Vi ser god utvikling hos guttene og ser iveren og gleden både på trening og i kamp.  
 
For å kunne tilby noe sosialt og annerledes i korona-situasjonen som alle har stått i, har vi hatt 
skøytetrening på isen. Her fikk guttene prøvd seg på skøyter og prøvd hockey. Dette var både 
samlende, inkluderende og kjekt. Viktig at guttene får møtes utenfor fotballbanen og bygge 
sterkere relasjoner og vennskapsbånd på en annen arena.  
 
I mai fikk vi endelig starte med kamper. Vi har hatt to lag i serien, men pga vi kom så sent i gang 
med kamper valgte vi å lage til aktivitetskos i hagen hjemme hos Oddbjørn og Helle. Der hadde vi 
flere aktiviteter som luftgeværskyting, pil og bueskyting, lek på airtrack, bomba, 
samarbeidsoppgaver og mye mer. Vi koste oss som en stor gruppe, spiste pølse, marshmallows og 
is. Et fantastisk samlende, inkluderende og vellykka arrangement for store og små. Fokus på 
lagånd og sosial tilhørighet, inkludering og felles opplevelser var noen av måla for 
sammenkomsten.  
 
Gutter 2012 deltok også på Solacup som var en suksess. Mestring, felleskap og vennskap, pokal, 
pizza og t-skjorter. Kjekt at det endelig gikk med turnering igjen. I løpet av sommeren hadde vi 
treninger i juni og august. Kjekt med et tilbud for de som var hjemme. Vi startet opp for fullt 
samme uken som skolen, med god gang på kamper hver uke. Vi deltok på Havdurknotten i 
november. Et skikkelig kjekt fotballeventyr med mye mestring. Vi deltok også på 
Vikingturneringen. Sesongavslutning i Stangeland Arena med pokal og pizza. Samlende med god 
stemning. 
 
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 



ÅRSRAPPORT 

 
 
 
 
 

IDRETTSLAGET HAVDUR
Fotballgruppa havdurfotball@hesbynett.no 
Postboks 59 
4054 TJELTA www.havdur.no

 
 
 

Rapport til medlemsavrop 
 
Følgende spillere er benyttet: Turneringer- Cup  

1 Isak Klepp Havdurknotten  
2 Herman Soldal Vikingturneringen 
3 Are Helgeid Veibust Solacupen 
4 William S. Pettersen  
5 Mathias Oftedal  
6 Noah Sanne Hermansen  
7 Storm Tveit Trenere/ledere har vært:  
8 Theo Antonio Albuquerque Navn Verv 
9 William Birkelid Kvilhaug Oddbjørn Klepp Trener 

10 Brage Alexander Helleland Robert Tveit Trener 
11  Ole Petter Soldal Trener  
12  Simon Hermansen Trener 
13  Terese Albuerque Helleland Oppmann1 
14  Helle Klepp Ekstrahjelp 
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ÅRSRAPPORT FOR: Fotballgutter født 2011
LAG I SERIEN: 1 

 
Oppsummering inneværende år 
Årsrapporten skal inneholde en kort oppsummering av sesongen, høst og vår gjeldende år. 
Opplevelser i spill og turneringer, idrettsmessig utvikling (lagferdigheter, individuelle ferdigheter, 
sosiale ferdigheter, fair play). 
Ta med sosiale tilstelninger og andre spesielle arrangement der en bygger lag-ånd. 
Noen trenere som har tatt trenerkurs?   
Kan også sette inn bilde. 
 
Guttene har hatt en utfordrende sesong. Er et lag med få spillere som utgangspunkt. Med en del 
fravær på treninger og kamper har det vært vanskelig å få til gode treninger og gode kamper. Har i 
løpet av seriespillet fått låne spillere fra G2010. En halvpart er med for det sosiale på treninger og 
kamper og en den andre halvdelen er også med får å ta fotballen seriøst. Dette er en utfordrende 
kombinasjon når de er så få spillere. Jobbet mye med lagfølelsen og støtte godt opp om hverandre. 
Hatt fokus på å ha det gøy sammen og at det er samspillet på banen som teller og ikke resultatene. 
Dette har vært vellykket. Gode resultater på slutten av sesongen på Havdurknotten der laget 
blomstret.  
Det ble bestemt i styret til Havdur at laget skulle bestå i 2022, men delta på treninger sammen 
med 2010 og låne spillere til kamper, med dispensasjon til å ta med 2010 spillere. 
Guttene ble invitert med på vikingkamp av G2010 som en avslutning på sesongen, dette var 
veldig stas.  
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Utviklingsmål for neste år 
Hva skal laget jobbe med neste år? Hvilke lagmessige, individuelle og sosiale ferdigheter 
skal det jobbes med? Noen trenere som ønsker å ta trenerkurs? Skriv uten å involvere 
plassering, divisjon, antall seiere, antall mål eller liknende. Noen spillere (12 år +) som har 
signalisert at de ønsker å bli klubbdommere? Noen turneringer man ønsker å delta i? Noe ønsker 
til styret for neste år? 
 
Fortsetter å jobbe med de samme målene som i fjor. Bygge lagfølelsen og fokusere på samspillet.  
 
 

Signatur 
Skriv navnet på de i støtteapparatet som har bidratt til å skrive denne rapporten 
Inger Flood-Engebretsen 
Vilde Myrvang 
 
 

Rapport til medlemsavrop 
 
Følgende spillere er benyttet: Turneringer- Cup  

1 Fredrik Flood-Engebretsen Conoco Phillips 
2 Askild Helland Sola Havdurknotten 
3 Marius Byberg  
4 Emil Edgar Haukåssveen  
5 Daniel Kaldestad  
6 Gabriel Østbø  
7 Phillip Wærnes Trenere/ledere har vært:  
8 Reodor Bråthen Myrvang Navn Verv 
9 Julie Løvik (sluttet) Vilde Myrvang Trener 

10 Marion Stangeland Eriksen (sluttet) Alexander Eriksen (sluttet) Trener 
11 Daniel Rege (sluttet)  
12   
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
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ÅRSRAPPORT FOR: Jenter 11 ( 2010)
LAG I SERIEN: 2 

 
Oppsummering inneværende år 
 
Året startet med treninger to ganger i uken, frem til mai. 
I Mai startet kampene med 1-2 kamper i uken med lag ifra tilhørende kommune iht korona 
restriksjonene. 
Vi måtte melde inn resultater til kretsen, for kampoppsettet til etter sommeren. 
Med gode resultater fra tidligere i sesong ble nok pulje oppsettet litt hardt og etter mye med gang 
fikk vi en del motgang. 
 
Vi fikk gjennomført 3 av 3 planlagte turneringer  

- Sola Cup 
- Conoco Phillips cup 
- Havdur knotten 

 

 
 

Sørcup som og var planlagt for laget utgikk dessverre da cupen ble avlyst pga korona 
Håper og tror at neste år vil bli året vi får reise. 
 
Flere av jentene har i år hjulpet laget over seg ( j2009) med kampavvikling 
Og noen har deltatt på treninger i håp om at det skulle skape bedre trygghet for jentene 
Som var med på kampene. 
 
Alt i alt et godt og kjekt år, med mye god innsats i både med og motgang 
Godt oppmøte på treninger og kamp,  
Jenter med mye godt humør og et godt samspill i laget. 
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Utviklingsmål for neste år 
 
Målet for kommende sesong er å opprettholde gleden i fotballen, samspillet mellom 
jentene, og få til litt mer sosialt. 
 
Vi ønsker å fortsette med mye av det vi har hatt fokus på fra tidligere sesonger, 
Både når det gjelder spillforståelse, pasninger, innkast, skudd og corner. 
Nytt for i år er og offside.   
 

Signatur 
  
Kjetil Kleiven                                                                           Siv Maren Byberg 
 
 

Rapport til medlemsavrop 
 
Følgende spillere er benyttet: Turneringer- Cup  

1 Synne Kleiven Sola Cup 
2 Camilla Byberg Conoco Phillips Cup 
3 Sina Forsberg Havdur Knotten 
4 Tilde A Ringsby  
5 Chloe Grainger  
6 Mia Paulsen Trenere/ledere har vært:  
7 Maria Strømstad Navn verv
8 Emma Høydal Kjetil Kleiven Hoved Trener 
9 Anna Eriksen Kalle Ringsby Hjelpe Trener 

10 Sanna Eriksen Erik Paulsen Hjelpe Trener 
11 Linnea Salvesen Terje Strømstad Keeper/ Hjelpe trener 
12 Nora Haga Siv Maren Byberg Lagleder 
13 Ella Artis 
14 Karoline Andersen 
15 Karinja Hovland 
16 Alina Østrådt 
17 Marion E.S Eriksen 
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
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ÅRSRAPPORT FOR: G2010 
LAG I SERIEN: 2 

 
Seriespill: 
I år har vi hatt to jevnbyrdige lag i seriespillet. Vi har gjennomført alle kamper i henhold 
til smittevern regler, både hjemme og bortekamper. Motstanderlag for vårparten ble 
besluttet å måtte være innenfor samme kommune. Motstanderlagene har vært gode, og vi 
har hatt en del tap. Likevel tar vi med oss de seirene vi har, og er glade for at 
engasjementet hos spillerne fortsatt er på topp. I løpet av sesongen har det kommet gamle 
spiller til, som gjør at vi har en større tropp neste år.  
 
For å tilrettelegge for at alle spillerne får mulighet til å delta på kamper, har trenere stilt 
seg disponible med transport til og fra kamp.  
Trenere har fokus på jevn fordeling av spilletid, samt konstruktive og oppbyggende 
tilbakemeldinger både under og etter kamp. 
 
To spillere fra G2012 har hospitert hos oss, hvor disse har bragt inn både iver og 
treningsglede. G2010 har tatt godt imot dem, og setter pris på å ha dem på laget. 
 
Opplevelser i spillet: 
G2010 har stort sett hatt to treninger pr uke, samt kamp under seriespillet.  
Trenerapparatet sitter igjen med et inntrykk av at guttene trives veldig godt på trening. I 
kamp har det også vært fremgang, målt både trivsel og mestring, i forhold til året før. Selv 
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om det har blitt flere tap enn seier, så har vi holdt oss til den langsiktige planen, som betyr 
at vi øver på det som gir mest utvikling – eksempelvis spille seg ut bakfra, pasninger 
langs bakken, involvere alle i sine roller, gjøre riktige/gode valg osv. Vi hadde spesielt en 
god opplevelse i kamp: På Sola cup slo vi skikkelig godt i fra oss, og vant de fleste 
kampene med begge lag.  
 
Etter seriespillet er det besluttet at G2011 skal slås sammen med G2010 på grunn av få 
spillere. Dette for å sikre at også G2011 skal få et tilstrekkelig treningstilbud og 
muligheter for å videreutvikle sine fotballinteresser. Og ikke minst ivareta de gode 
relasjonene som skapes på fotballbanen.  
 
Sosiale tilstelninger: 
Vinteren 2021 bøy på nydelig vær. Vi fikk derfor gjennomført flere treninger på 
Harvelandsvatnet, på skøyter. Det ble fyrt opp med bålpanne, og ungene hadde med seg 
varm sjokolade.  
 
Videre har vi deltatt på flere treningskamper, og har hatt internkamper mot både 
jentelaget, og yngre lag når det har vært nødvendig grunnet korona. Dette for å holde på 
spillernes iver og glede når det kommer til kampspill. Slike kamper er ofte gjennomført 
uten foreldre til stede, og trenerne har da trødd til med transport og organisering. 
 
Før sommeren hadde vi en sommeravslutning på Vigdelstranda med kjekke aktiviteter og 
grilling av pølser på bål. Når skoleferien startet ble det lagt til rette for frivillig 
trening/løkkefotball for de som ønsket det fram til 1 juli. 
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I september inviterte trenerne til ekstra 
trening en lørdag etterfulgt av Premier 
League Målshow på storskjerm i 
Stangeland Arena. Her fikk de kose seg 
med lørdagsgodt. Det var god stemning 
og høyt under taket, og kjekt når alle 
kunne følge sitt favorittlag på skjermen.  
 
I år kunne endelig Havdurknotten 
gjennomføres. Alle spillerne meldte seg 
som dommere og deltok på et enkelt 
dommerkurs for å kunne bistå med 
dømming på de yngre spillernes kamper. 
Tilbakemeldinger fra de fleste var at dette 
var gøy, og noe de ser for seg å ville 
fortsette med. Dette var en lur måte å 
rekruttere nye dommere på, og flott med 
tanke på mestring av andre 
fotballrelaterte utfordringer. 
 
 
Som avslutning for året 2021, fikk hele 
laget tilbud om å være med på 
Vikingkamp. Hele 19 spillere deltok på 
dette arrangementet. Dette til stor glede 
for samtlige, men særlig for de som aldri 
hadde vært på stadion før. 
 
 

 
 
 
Utviklingsmål for neste år 
 
Sammen med G2011 ønsker vi skape treningsglede og -iver i en samlet gruppen, og få på 
plass to velfungerende serielag. Den ene laget meldes på som 9-er lag i 12-årsklassen, 
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mens det andre blir et 7-er blandingslag i 11 årsklassen. Stammen i blandingslaget vil 
være gutter fra 2011 og supplert med 2010 gutter i en slags rulleringsordning. Her må vi 
skape kultur for at det er greit å hjelpe ned et årstrinn. 
 
Som for i 2021, vil minst to spillere få muligheten til å hospitere opp på G2009. Samtidig 
vil også vi få hospitanter nedenfra: Tre eller fire spillere fra G2012, som alle holder høyt 
teknisk nivå og viser gode holdninger, vil få mulighet til å strekke seg på G2010. 
 
Vi vil fortsette med å utvikle spillerne teknisk og taktisk, og vil bruke NFF sitt program 
med øvelser og læringsmomenter 10-12 år som utgangspunkt for hva vi trener på. For 
2022 vil vi øke treningsmengden med opptil fire økter i uken. 
Det er også gledelig at vi får inn en ny trener, Alexander Risa, som vil få en rolle som 
keepertrener. Keepertrening har vært et savn, så vi håper og tror dette vil løfte 
mestringsnivået og motivasjonen hos våre keepere. 
 
 
 
Turneringer: 
I 2021 fikk vi deltatt på Sola CUP i mai, Conoco Philips turnering i oktober kog 
Havdurknotten. Vi hadde et ønske om å delta på Sør Cup, som ville blitt den første Cupen 
utenfor vår region. Denne ble avlyst grunnet Covid.  
 
I 2022 ønsker vi igjen å forsøke oss på Sør Cup, og vil sammen med G2009 og J2010 
forsøke å tilrettelegge for en så kjekk opplevelse som mulig. 
 
 
Signatur: 
Kristine Tjelta 
Robert Tveit 
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Rapport til medlemsavrop 
 
  
Følgende spillere er benyttet:  Turneringer- Cup 

1 Aleksander Reke  Sola CUP
2 Aron Vigdel  Conoco Philips 
3 Benjamin Tjelta  Havdurknotten
4 Falk Tveit   

5 Frederich Young   

6 Gabriel Pelan  

7 Isak Pettersen Trenere/ledere har vært:  

8 Krister Vold Frafjord  Navn Verv 

9 Lars Ragnar Harveland  Robert Tveit Hovedtrener
10 Oskar Borsheim 

Lauridsen  
Gry 
Klingsheim 
Vigdel

Trener  

11 Tiam Sæland  John Egil 
Harveland

Trener  

12 Tomasz Suchowiecki  Christopher 
Pelan

Trener  

13 Adrian Birkeland (Ny for 
sesongen) 

Kristine Tjelta.  Oppmann    

   14  Aksel Øhman (Ny for 
sesongen) 

    

15 Brajan Jura (Sluttet)     
16 Jorunas 
Simkevicius (Sluttet) 

    
 

17 Kacper Krol (Flyttet)     
18 Storm Tveit G2012   
19 Mathias Oftedal G2012   

  
 (Spillere i uthevet skrift er fortsatt regnet som spillere over i 2022. Spiller uten uthevet skrift har 
sluttet i løpet av 2021)  
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ÅRSRAPPORT FOR: J2009 
LAG I SERIEN: 1 

 
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 taklet 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.  
Havdurnøttene var og bra, veldig kjekt på gå 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.  
 
VIDERE: 
Vi vil jobbe videre med å ha gode treninger, jobbe med samhold og fortsette med et 
positivt miljø i laget.  
Vi kommer til å begynne med 9er fotball, det blir en utfordring, men vi har hatt dialog 
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med jenter 2010, slik vi kan låne spillere av de.  
 

CUP: 
Sør Cup 
2 lokale cuper 
Havdurknotten 
 
MEDLEMMER: 
Iris Koen 
Natalie Mosti 
Sofie Nylund 
Victoria Oftedal 
Hanne Paulsen 
Sofie Skraastad 
Mathilde Tveit 
Linea B. Vartdal 
Havin Khalili 
(Lykke 
Christensen sluttet 
til sommeren.)  
 
Trenere: Hoved 
Robert 
Tveit,  hjelpe: Siw 
Iren O. Koen 
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I N T E R N 

I N T E R N 

 

ÅRSRAPPORT FOR:   J2008 

LAG I SERIEN:  2 
 

Oppsummering inneværende sesong – J2008 
 
Spillerstall og trenere: 
Frem til sommeren var vi 16 jenter (+ pluss 4 2009’ere) som er stabile i laget. To av jentene sluttet som 
følge av flytting til Sandnes i løpet av sommerferien. Vi har derfor vært 14 + 4 jenter på høsten.   
Vi er fem trenere og en lagleder rundt laget, som gjør at vi som regel er minst to stykk på hver trening og 
kamp. 
 
Treninger/treningskamper: 
Laget har trent jevnt gjennom sesongen, med stort sett bra oppmøte. Våren, med Covid‐restriksjoner ble 
veldig lang og treningene bar preg av ujevnt nivå. Vi valgte å spille noen treningskamper mot lag i 
kommunen og mot Havdur J2007. Dette gav økt trøkk, men fokuset var ikke på topp ift treninger. På 
forsommeren kunne vi ikke gå i gang med seriespill, fordi det var ikke lag i kommunen på vårt nivå. 
Treningsperioden ble derfor enda lenger og det var krevende å skape høy intensitet i øvelser og spill  
 
Kamper i seriespill: 
I høst har vi deltatt i seriespill med to lag. Ett lag i 1.divisjon og ett lag i 3.divisjon. Vi har rullert noe på 
lagene, emn stort sett hatt stammer som har utgjort mesteparten av lagene i ulike divisjoner hver uke. På 
laget i 1.divisjon har vi latt de fire jentene født 2009 hospitere opp, som har fungert veldig bra for 
2009’erne og for lagene våre. Vi har ofte satt opp to kamper på samme dag, for å få til en treningsdag i 
uka. Det betyr at noen jenter spiller to kamper samme dag, som er noe vi har rullert på ift nivå på 
motstander og tilgjengelige spillere. Spilletiden er høy på alle jentene som følge av dette, og 
nivåforskjellen har også gitt mye mestring, både individuelt og som lag. Høsten ble preget av for mange 
kamper og for få treninger.  
 
Resultatmessig har vi hevdet oss bra. I 3. divisjon havnet vi på andre plass, tett bak vinnerlaget, klart foran 
nr 3. Dette nivået har vært bra for de svakeste i gruppa vår. I førstedivisjon har vi variert litt mer, og vi 
havnet på fjerde plass på tabellen blant mange lag som er ganske jevne, med Viking som et suverent beste 
lag. Vi måtte spille alle våre kamper på høsten, mens andre lag hadde unnagjort to‐tre kamper før 
sommeren. Vi er stort sett fornøyde med resultatene, gitt den utfordrende og hektiske kampsesongen vi 
fikk og en relativ smal tropp, spesielt ift. 1. divisjon. Med enda tydeligere spissing kunne vi havnet høyere 
opp på tabellen.  
 
Turneringer: 
Vi har deltatt i Adidas Cup, OBOS Cup og Troll Cup. I de to førstnevnte ble vi slått ut i første runde, mens 
turen til Troll Cup endte i semifinalen i B‐sluttspillet. Resultatmessig er vi ikke fornød med turneringene, 
men turen til Troll Cup var sosialt sett en kjekk opplevelse for de jentene som deltok.  
 
Andre fokusområder: 
Vi har i flere år hatt mye spilletid for alle, individuell mestring i trening og kamp, og sosial mestring 
sammen som et lag i kamp som våre fokusområder. Dette har vi opprettholdt i år, men spilletiden ble 
veldig ulikt fordelt på vårsesong og høstsesong. Utover dette har vi valgt å involvere jentene i våre tanker 
og prosesser, for å sikre at de opplever å bli sett og hørt ift. prioriteringer i trening og kamp, samt at vi har 
arrangert flere kveldsmatsamlinger for å ha noen kjekke sosiale arenaer. I juni drog vi på treningsleir til 
Grinde, som ble en veldig kjekk og sosial opplevelse for spillere og trenere. 
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Samarbeid med håndball:  
Et annet viktig fokus for oss er tydelig samarbeid med håndballen. I år har vi klart å styre unna kamper og 
treninger i hverandres treningstid. Det er veldig bra og gjør at mange jenter fortsatt kan drive med begge 
idretter i Havdur. Det blir sannsynligvis enda viktigere med tett samarbeid fremover, nå som jentene 
påføres mer belastning i en viktig vekstfase. 
 
Skader/Utfordringer:  
I årets sesong har vi opplevd flere skader og sykdom enn tidligere. Belastningsskader vurderes ganske likt 
som i fjor, men vi har hatt flere brukne armer og tær og andre mer alvorlige sykdomstilfeller. Dette har, 
sammen med høstens Covid‐utbrudd, tært mer på spillerstallen enn ønskelig.  
En annen utfordring er at nivåforskjellene i gruppa har økt, som gjør det mer krevende å få til gode 
treninger og god rullering i lagene vi stiller i kamp. 
 
Andre punkter: 
To av jentene på laget har kommet med på kretslag/gruppe, og trener jevnlig med denne. 
 
Oppsummering: 
Oppsummert må sesongen sies å være en lang, lang treningsperiode med noen treningskamper på våren, 
etterfulgt av en hektisk høst med veldig mange kamper og mye balansering av belastning, og veldig lite 
trening. Resultatmessig i seriespillet har vi hevdet oss veldig godt, med et toppnivå som er blant de aller 
beste i kretsen.  
 
Tanker om neste sesong: 
Vi ønsker i utgangspunktet 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. Samtidig så 
ser vi at det er umulig å være 14 jenter og kunne differensiere i kamp, når vi neste år skal spille 11’er 
fotball. Sosialt vil det fungere veldig godt å holde 2008’erne samlet som en gruppe og et lag, men 
fotballmessig vil være veldig vanskelig å gi individuell mestring til alle jentene. I tillegg vil det være 
krevende å få til hospiteringsløsninger for 2009’ere som ønsker dette.  
Vi er derfor åpne for å se på løsninger for samarbeid med andre jentelag i klubben.   
 
Utmerkelser etter sesongen er delt ut til følgende spillere: 

 Årets spiller:   Carolina Schefström 

 Innsatspokal:  Mia Klepp 

 Årets utvikling:  Amalie Solli 

 Toppscorer 1.div: Mathilde Tveit 

 Toppscorer 3.div: Mia Klepp 
 
 
 
 
Mvh 
 
Kjersti Voll‐Stangeland 
Kenneth Mortveit 
Vegard Karlsen 
Cato Ræge 
Brian Solli 
Bjørnar Voll‐Stangeland 
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Følgende spillere er benyttet:  Turneringer‐ Cup 

1  Carolina Schefström TrollCup

2  Rebekka Flood Ingebretsen  AdidasCup

3  Amalie Solli  OBOS Cup

4  Sofie Høydal 

5  Mia Klepp 

6  Marina Vigdel 

7  Marlen Rege  Trenere/ledere har vært: 

8  Thea Voll  Navn Verv 

9  Lotte Ræge  Kenneth Mortveit Trener 

10  Adele Aune  Brian Solli Trener 

11  Mathea Tønnesen  Vegard Karlsen Trener 

12  Maja Nordmo  Bjørnar Stangeland Trener 

13  Ida Traa  Cato Ræge Trener 

14  Michelle Byberg  Kjersti Voll Lagleder 

15  Mathilde Tveit (2009) 

16  Sofie Nylund (2009)

17  Iris Koen (2009) 

18  Victoria Oftedal (2009) 

19  Asdis Sunna Benediktsdottir (flyttet sommer 21)

20  Elin Anna Benediktsdottir (flyttet sommer 21)
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ÅRSRAPPORT FOR:   Gutter 2008 + Gutter 2009 (treningssamarbeid) 

LAG I SERIEN:  Havdur G2008 9‐er fotball, nivå 2 
Havdur G2009 9‐er fotball, nivå 2 

 
Oppsummering 2021 
Fotballåret 2021 ble nok en gang preget av Corona og de store påvirkningene myndighetenes 
styring har på barne‐ og ungdomsidretten. Likevel har 2008 og 2009 kullene en ekstremt iherdig 
og målrettet mening med treningsarbeidet, og lar seg ikke knekke av C19 skuffelser. Begge lag 
hadde litt varierende prestasjoner i seriespill, men samlet hatt stor utvikling på det 
treningsmessige planet gjennom året. Sosiale tilstelninger felles for 2008 og 2009 var beach 
fotball med grilling og andre aktiviteter på Vigdelstranden i juni men fra 2022 er alle sosiale 
tilstelninger sammen. I tillegg til denne generelle introduksjonen kommer det en beretning om 
treningssamarbeid som ble innledet i 2021, samt separate oppsummeringer per kull etterpå. 
 
Treningssamarbeid mellom G2008 og G2009 
Senhøsten 2020 stod begge gruppene side om side og trente hver for seg, med variabelt 
oppmøte og dertil kvalitet på treningene. Vi slo oftere treninger sammen for å skape en bedre 
sportslig treningseffekt. Vi samarbeidet om hospitering av spillere fra 2009 til å bli med på 2008 
kamper. Stadig mer treningssamarbeid kulminerte på høsten i at vi søkte om treningstider 
sammen for vinteren. Samtlige treninger er nå som ett lag. G2008 har hatt en saktegående trend 
med frafall over flere år og stod igjen med 12 spillere. G2009 hadde tilsvarende trend, og hadde 
et par spillere som over tid hadde signalisert at de ønsket å slutte. I praksis var 9 spillere 
tilgjengelige. Den avstanden som innledningsvis var mellom spillerne rent ferdighetsmessig har 
hatt en formidabel utvikling. Det er nå mye mindre forskjeller på 2009‐erne og 2008‐erne etter 
ett års økende treningssamarbeid.  
 
Samarbeidet i trenerteamet er svært godt, og vi besluttet at det beste for å sikre at flest mulig er 
med lengst mulig er å melde på to lag i 14 års serien i 2022, dette blant annet for å opprettholde 
motivasjonen for de som er ivrigst, samt å unngå frafall fra de som trener mer for det sosiale. Så 
ett 11‐er lag er meldt på i nivå 2 og ett 9‐er lag er meldt på i nivå 3. Ikke alle trener nok til å ha 
kapasitet til mye spilletid på 11‐er bane, her vil 9‐er kamper være en mer utviklende arena. Alle 
trenerne har forpliktet seg til jevnbyrdig oppfølging av begge lag og hele gruppen som én 
gruppe. Med denne modellen har vi muligheten til å stille med kamptropper uten disp søknader, 
og tidvis vil vi ha behov for å ta med de ivrigste 2010‐erne til 9‐er kamper etter avtale med 
Robert Tveit. Disse er også invitert til treningshospitering én gang i uka for å bli både sportslig og 
sosialt bedre kjent. 
 
Det er en kjensgjerning at spillere i disse aldersgruppene er i vekst og vil ha perioder med 
vondter. Vi har bestemt oss for å ikke kalle dette skader, men å tilpasse treningsbelastning slik at 
vondter ikke blir belastningsskader. Styrketreningsprogram er en av nøklene og etter 
avstemming med en fysioterapaut har vi fått anbefaling om å kjøre dette minst 1 gang per uke, 
og spillere i sterk vekst bør gjøre det 2‐3 ganger per uke. Styrketrening gjøres individuelt mellom 
fellestreninger men spillerne har fått opplæring. Det er et skånsomt program på 20 minutter 
som gjennom 10‐12 øvelser styrker kjernemuskulatur men også sener og bånd. I tillegg har vi 
utvidet skadefri oppvarming til 15 minutters varighet.  
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Oppsummering G2009 
Utgangspunktet for 2021 var en varierende treningslyst og en tynn spillertropp preget av veldig 
mye vondter og småskader. Det har vært for mange treninger med lite utbytte pga. for få spillere 
å ta av. En gradvis sammenslåing med 2008 har muliggjort en helt annen kvalitet på treningene. 
Vi har som trenere hele tiden vært oppmerksomme på at guttene har vist en varierende 
motivasjon for å trene sammen med 2008 og det var lenge et ønske om å holde noen 
treningsøkter for 2009 alene. Etter treninger på sensommeren med så få som 3‐4 spillere til 
stede, valgte vi likevel å slå oss sammen med 2008 for fullt. Erfaringene med det er utelukkende 
positivt.  
 
Gjennom perioder med nedstengning har vi vært redde for å miste enda flere spillere, men har 
klart å holde på en kjerne på +/‐ 10 gutter, hvorav noen har hatt en litt mer perifer rolle i laget, 
spesielt i forhold til antall treningsøkter. Den aller største utfordringen vår har vært den store 
forskjellen i treningsiver og ferdigheter. Gruppen har vært noenlunde todelt, hvor halvparten har 
trent 3‐5 ganger per uke (inkl. FFO, Coerver, klubbens utviklingslag og fotballskoler), mens andre 
har deltatt på 1 trening per uke i snitt. Pga. skadesituasjonen som tidvis har vært svært 
utfordrende, har vi gjennom året sett et stort behov for å tilpasse treningsintensitet og har 
innført fast skadefri (oppvarming og tøying) før både trening og kamper. Bare et par av spillerne 
har drevet dedikert egentrening, men noe samlinger “på løkka” har det vært innimellom.  
 
Tidligere sesonger har vi slitt litt med å komme sent i gang i kamper og brukt for lite fysikken vår. 
Vi har også vært svake i noen faser av spillet og hadde derfor satt noen klare fokusområder før 
sesongen: Basisferdigheter, “pass & move”, presspill og mye taktisk jobbing. Vi opplever at vi har 
sett store forbedringer i alt av dette. Vi har økt treningsintervall fra 2 faste treninger i uka til 3 
faste og en friviklig ekstratrening hver uke og gjennomfører nå alle øktene sammen med 2008. 
Det ser vi helt klart store resultater av.  
 
Treningskamper: 
Vi gjennomførte flere treningskamper tidlig i året, utelukkende mot lag i Sola kommune. Vi 
hadde flere gode erfaringer og opplevde å spille jevnt mot lag vi hadde slitt stort mot tidligere. 
Det ble en oppløftende erfaring som vi tok med oss i treningsperioden fram mot seriestart i april.  
 
Seriespill: 
Vi startet serien veldig godt og spilte stort sett jevnt i hver kamp. Det ble en fin tendens som 
fortsatte etter treningskamper på vinteren. Vi kunne dominere perioder av kampene på en måte 
vi egentlig aldri har gjort tidligere. Utover sesongen begynte skader å melde seg for alvor og i 
enkelte kamper måtte vi avslutte kamper med en eller to spillere. Dette til tross for at vi fikk låne 
inntil tre spillere fra G2010. Hospitantene bidrog veldig positivt til laget og utfylte veldig godt i 
posisjoner hvor vi var tynt besatt. Vi tar med oss veldig mye positivt både i form av utvikling av 
enkeltspillere, men ikke minst som et kollektiv. 
 
Turneringer: 
Årets deltakelse i turneringer har egentlig artet seg veldig likt hver gang. Vi har deltatt i Sola Cup, 
Conocophillips Cup og Havdurknottene. Felles hver gang har vært utfordring med å stille et 
slagkraftig lag med nok spillere (inkludert hospitering), og har som regel endt turneringen med 
mye skader. Det har derfor vært litt blandet hell, men vi har forsøkt å ta med oss det positive fra 
kampene allikevel.  
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Hospitering 
2009 har hatt tre spillere fra 2010 med på flere av seriekampene og på turnering. Vi tar  
utelukkende med oss positive erfaringer fra dette og de har styrket oss som lag og i det hele tatt 
gjort det mulig for oss å gjennomføre kamper.  
 
Fra 2009 har det vært få spillere tilgjengelig for hospitering opp til 2008, på grunn av nevnte 
skadesituasjon. De to i gruppen som trener mest og har holdt seg stort sett skadefri gjennom 
sesongen, har spilt flere kamper for 2008 og har bidratt positivt. Vi utnevnte tidlig en gruppe på 
5 spillere som skulle danne en hospitantgruppe som kunne rullere på å spille opp et alderstrinn, 
men bruddskader og andre forhold gjorde dette vanskeligere enn antatt, men noe spilletid ble 
det også for noen av de andre. Tanken var at dette skulle være en dynamisk gruppe der flere 
kunne “spille seg inn”, men dette skjedde aldri.  
 
Sosiale tilstelninger:  
G09 hadde en fantastisk kjekk tur til Sirdal (privat hytte) på sommeren. Dette ble en “erstatning” 
fordi vi valgte å ikke reise på turnering med overnatting pga. smittesituasjon og for få spillere. 
Hytteturen inneholdt “Mesternes mester”, leker, bading i kulp og grilling, og ble avsluttet med 
mountain cart. Guttene (og voksne) storkoste seg.  
 
 

Følgende spillere er benyttet:  Turneringer‐ Cup 

1  Sander Bore  Havdurknotten 

2  Lucas Andersen  Conocophillips Cup  

3  Håkon Lie  Sola Cup 

4  Heike Torsteinsbø   

5  Joakim Rimestad   

6  Ivar Ølberg   

7  Christoffer Østråt‐Geraskov  Trenere/ledere har vært:  

8  Aron Smith  Navn  Verv 

9  Anders Rege  Tarjei Bore  Trener 

10  Angus Skjuli Jensen (*)  Tore Andersen  Trener 

11  Oscar Albrigtsen Vik (*)  Camilla Parker Rege  Lagadministrator 

12       

13       

14  (*) Lang tids laber interesse 
og oppmøte kulminerte i at 
disse sluttet i løpet av 
sesongen 

   

20     

 
Oppsummering G2008 
Bakteppet for 2021 sesongen var en svært tøff høst året før. I kjølvannet av den aller første 
nedstengningen fra mars 2020 var spillerne i en fotballmessig dårlig forfatning. Til tross for 
oppfordring om egentrening så var de fleste satt tilbake både med tanke på styrke, kondisjon og 
ferdigheter så egenmotivasjon for trening var nok variabel. Da vi fikk startet serien gikk vi på tap 
etter tap. Mange av tapene var store, men først og fremst var prestasjonene dårlige. Etter hvert 
tok vi en «samling i bånn». Gutta ville ikke ned til nivå 3, de ville heller kjempe seg tilbake. De  
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ville trene mer og hardere, og vi økte fra 2 treninger i uka til 3 faste og 1 frivillig ekstratrening. 
Responsen var fantastisk og treningskulturen ble gjennomgående mye bedre. Antall «vondter» 
og småskader gikk gradvis nedover, men som forebyggende tiltak startet vi sent på året 
opplæring i styrkeprogram med kroppen som motstand. Et skånsomt treningsprogram for 
styrking av kjernemuskulatur og større muskelgrupper tilpasset fotballspillere. Dette ble repetert 
etter sammenslåing med 2009 kullet. 
 
Årsskiftet 2020/21 kom og ny nedstenging medførte nok en egentreningsperiode. Noen av gutta 
gjorde en god jobb, men det er tydelig at motivasjonen for trening handler om trening sammen. 
Heldigvis fikk vi starte trening sammen raskere enn første nedstenging. 
 
Treningskamper: 
Gjennom vinteren og våren 2021 fikk vi spille treningskamper internt i klubb og etter hvert i 
kommune. Randaberg fikk spille mot nabokommuner siden de kun har én klubb i sin kommune. 
Den aller første kampen var mot Våganes i mars, hvor vi var fullstendig stillestående og lot dem 
kjøre fullstendig over oss. Men isolert sett var forskjellene små, vi ble bare stående med lua i 
hånden. Resten av treningskampene mot Havørn, Våganes og Randaberg gikk bedre. Det var 
jevne kamper resultatmessig og prestasjonsmessig og vi hadde en formstigning inn mot 
seriestart. Det ble spilt både 9‐er kamper, men ikke minst noen 11‐er kamper for å forberede 
trenere og spillere på det som kommer. 
 
Seriespill: 
Kvia serien 2021: Denne ble avlyst pga C19 nedstenging 
 
Serien: Det ble gjennomført ca ½ sesong med oppstart etter sommeren. G2008 spilte med tabell 
for første gang. Vi er fornøyd med prestasjonene i 2/3 av kampene. Scoret nest flest mål i pulja 
men slapp inn litt for mange mål. Mest fornøyd var vi med bortekampen mot Voll der vi stort 
sett kjørte kampen på motstanders halvdel. Resultatmessig var 6‐1 mot Bogafjell sterkt, men 
motstander falt også sammen som korthus i den kampen. Vi tapte 2‐3 mot Lura i en kamp 
motstanderen sa vi hadde fortjent å vinne. Størst skuffelse var 6‐2 tapet borte mot Riska der vi 
stod med lua i hånden, delvis liknende borte mot SULF. Bortekampen mot Sandved var relativt 
skuffende bortsett fra de siste 20 minuttene. Vi lå under 1‐3 og snudde til 4‐3 seier. De fleste 
kampene var jevne resultater som 3‐3, 4‐4, 3‐4 og 4‐3.  

 
 
 
 
 
 
Turneringer: 
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OBOS cupen: Havdur gikk inn i andre runde. Tapte 4‐3 mot Våganes i en svært jevn kamp som 
kunne gått begge veier og Havdur var svært nær utlikning og spilleforlengelse gjennom stort 
press mot slutten av kampen 
Turneringsmessig var G2008 maksimalt uheldige og fikk to turneringspåmeldinger spolert på 
bakgrunn av Coronasmitte/karantene (Troll Cup og Score cup). 
 
Hospitering 
Det har ikke vært strukturert hospitering med G2007, men G2008 har hjulpet ad‐hoc i 3 kamper 
på grunn av forfall. Borte mot Sandved deltok Ruben, Martin og Sverre like etter at de hadde en 
egen kamp i beina. Hjemme mot Ålgård deltok Ruben og Torje hvor Ruben scoret ett mål. Borte 
mot Ganddal var Noah og Ruben med, og Noah scoret ett mål. Vi fikk gode tilbakemeldinger på 
bidraget fra alle sammen. Vi har høsten 2021 innledet diskusjon om treningshospitering for de 
ivrigste 2008‐erne, men ikke truffet en konklusjon. 
 
Team Sandnes: 
Team Sandnes ledes av Håvard Sannerud og Gøran Wigestrand. De er en veldig flink trenerduo 
som jobber langsiktig og utviklingsorientert med gruppa. Torje Østhus, Mattias Gilje, Martin 
Dysjaland og Ruben Strømstad var med Team Sandnes de første månedene (fra november 
2020). Etter en pause pga Corona ble troppen trimmet til 24 spillere før høsten og Havdur hadde 
3 igjen. I september/oktober ble troppen trimmet til 20 spillere hvor Ruben og Mattias var 
Havdurs kontingent. Med soneklubber som Sandnes Ulf, Lura, Ganddal, Austrått, Hana og 
Bogafjell så er vi svært fornøyde med å stå for 10% av stallen. Én av Havdur spillerne deltok på 
uttaksturnering til kretslag i oktober og slaget om Rogaland i november. Hele Team Sandnes 
troppen ble invitert til å delta i Elite tiltak i Mjøndalen i oktober. Team Sandnes dro som 
underdogs, men hadde fokus på utvikling av samspill. Sandnes tapte grunnspillkamper på 
lørdagen med 1‐4 mot Sandefjord (mål: Mattias Gilje) og 0‐2 mot Stabæk. To svært gode 
motstandere og fortjente resultater. Team Sandnes gikk inn i søndagens sluttspill om 9‐12 plass. 
Det ble 2‐2 mot Mjøndalen (begge mål av Ruben Strømstad, Mattias assist på det første målet) 
og vant på loddtrekning. I kamp om 9 plass ble det 1‐5 tap mot Strømsgodset i en kamp hvor 
lufta gikk ut av Sandneslaget til slutt. Havdurspillerne stod totalt bak 3 av 4 scorede mål, og våre 
spillere var involvert ca 50% av total spilletid. En veldig bra prestasjon og god uttelling fra våre 
spillere. Det foreligger opptak på direktesport.no men kun fra sluttspilldagen (krever login med 
betalt tilgang). https://www.direktesport.no/event/e68406df‐83de‐4a6d‐ab8d‐ea9cfaac447a 
Ruben hadde draktnr 6 og Mattias draktnr 10. Team Sandnes kampen mot Mjøndalen ble dekket 
ordentlig (Team Sandnes scoringer etter hhv 4.20 og 15:00 spilletid). Plasseringskampen mot 
Strømsgodset ble ikke prioritert så der stod kamera låst uten resultatservice på midtbanen mens 

kommentatorene hadde lunch.  . Rosenborg vant turneringen  
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Sosiale tilstelninger:  
Felles avslutning med utdeling av utmerkelser i ungdomsavdelingen, spillermøte i juni samt en 
Premier League kveld (ManU‐LFC) som siste ren G2008 samling. 
 
Utmerkelser G2008: 

- Pokal for årets beste utvikling: Sverre Dysjaland 
- Innsatspokalen: Noah Opdahl 
- Årets spiller: Ruben Strømstad 

 

Følgende spillere er benyttet:  Turneringer‐ Cup 

1  Anders Skjørestad  Seriespill 2 div avd 03 

2  Jaran Eriksen  Obos cup: Tap i 2. runde 

3  Mads Håversen  Troll Cup: Trekning pga C19 smitte i troppen 

4  Martin Dysjaland  Score cup (7‐er): Trekning pga smittekarantene etter 
ungdomsavslutningen 

5  Mattias Gilje   

6  Noah Opdahl   

7  Olav Aasheim Gunnarsson  Trenere/ledere har vært:  

8  Robin Nordmo Larsen  Navn  Verv 

9  Ruben Strømstad  Terje Strømstad  Trener 

10  Sverre Dysjaland  Ørjan Eriksen  Trener 

11  Torje Østhus  Inger Marie Dysjaland  Lagadministrator 

12  Vladimir Veselinov     

13  Jakob Kjelby (sluttet før 
seriestart) 

   

14  09‐ere benyttet:     

15  Sander Bore  Innsatspokal: Noah Opdahl  

16  Lucas Andersen  Årets spiller: Ruben Strømstad 

17  Håkon Lie  Årets utvikling: Sverre Dysjaland 

18  Heike Torsteinsbø  Spillerens spiller (ikke brukt) 

19  Joakim Rimestad  Toppscorer (valgte heller årets utvikling) 

 
 
 
 
 
Utviklingsmål for 2022 
På grunn av manglende grunnlag for rent 11‐er lag og rent 9‐er lag i hhv 2008 og 2009, har vi 
valgt å melde på to lag i 14 årsserien i dialog med sportslig leder. Da kan spillere fra begge årskull 
benyttes uten dispensasjonssøknad, men vi skal ikke ha konkurransevridning som motiv. I et 
trenermøte 18.01.2022 ble vi enige om følgende hovedmål for sesongen: 

 
Sportslig 
Vi har også satt noen mål rent treningsmessig og nedfelt disse i en treningsplan for 2022. Planen 
ble gjennomgått og forankret i trenerteamet 18.01.2022. Det handler om å jobbe langsiktig 
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(minimum 2 måneder om gangen) med utviklingsmål. Modellen er et årshjul som er 
utviklingsorientert både på individuelt og lagmessig plan.  
 
Vi vil følge et bestemt mønster: Introduksjon (nye elementer) 10%   Repetisjon (fokuserte 
øvelser) 30%   Variasjon (ulike øvelser) 20%   Eksekvering (læringselementer inn i 
spill/kampsituasjoner) 40%.  
 
Vi har identifisert noen basisområder (de blå boksene) som det skal jobbes med gjennom hele 
året. Utviklingsmålene er tilpasset årstiden, hvor noen mål er tilpasset forberedelse til seriestart 
mens andre er noe vi vil jobbe med å vedlikeholde/videreutvikle kontinuerlig. 
 
For hvert mål finnes det et rikholdig utvalg øvelser, men vi vektlegger også å jobbe med 
øvingsmålene når vi har spilløvelser, treningskamper og kamper. Hver trening legges opp ihh til 
hovedplanens mål, og øvelser postes på Spond slik at trenere kan forberede seg og spillerne vet 
hva som skal skje. 

 
Vi skal ikke ha en fast taktikk/formasjon i kamper, men ønsker å unngå lange framspill fra 
keeper/forsvar. Men vi skal forberede spillerne på kontrollspill, oppbygging bakfra, 
gjennombrudd på spillere i bevegelse samt høyt press med gjenvinning. I tillegg skal vi jobbe 
med 2‐3 forsvarsprinsipper som handler om individuelt og kollektivt press. Formasjon settes 
foran hver kamp utfra hvilke spillere som er tilgjengelige og hva vi ønsker å fokusere på i den 
enkelte kampen. 
 
Sosialt 
Vi har planer for sosiale aktiviteter og et STORT håp om turneringsdeltakelse som ikke forstyrres 
av Corona. Vi håper også Havdur kan gå i bresjen sammen med kommunlegen for å få tillatelse 
til  
 
å bruke avstandstilpasset treningsregime dersom vi får nye omfattende nedstenginger slik at vi 
ikke risikerer å miste spillere på grunn av C19! Om vi må legge om treningene til minimal 
kontakt, og inndele i puljer så er dette bedre enn å satse på egentreningsdisiplin. 
 
Årsrapport utarbeidet av: Terje Strømstad (2008) og Tarjei Bore (2009) 
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ÅRSRAPPORT FOR: Jenter 2007
LAG I SERIEN: J14 

 
Oppsummering inneværende år 
 
Jenter 2007 var påmeldt 2.divisjon Avdeling 1 J14 i årets sesong. Det ble en noe amputert start på 
kampene da vi igjen måtte lide under restriksjoner som følge av Covid. Det ble med en kamp på 
våren og resterende kamper ble spilt på høsten. Her tok vi seieren i avdelingen og ble flyttet opp 
til 1.divisjon og skulle spille sammen med 5 andre lag som ble å regne som de beste i sørfylket. 
Det ble med 3 uavgjort og 2 tap, en helt OK opplevelse i denne tøffe gruppa.  
 
Vi deltok også i Oboscupen, hvor vi for andre året på rad tok oss til en finale. Motstanden i år ble 
dessverre for tøff hvor vi gikk på et tap, like vel tok jentene det fint og fant like vel frem smilet. 
 

 
 
På høsten deltok vi på Trollcup sammen med resten av ungdomsavdelingen i Havdur. Her ble det 
spilt mot lag fra hele Norge, dette synes jentene va gøy. Lørdagskvelden ble tilbrakt på restaurant 
i Kristiansand, dette ble en stor hit og jentene storkoste seg. Det samme kan sies og laglederne. 
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I Juni gjennomførte vi «treningsleir» for jentene helgen 11-13. Her overnattet vi på Havdurhuset 
fra fredag til søndag og gjennomførte totalt 4 treningsøkter og 1 treningskamp mot gutter 08. Det 
ble organisert med innkjøp av mat fra trenersiden med foresatte som kokkelerte etter vaktlisten 
som ble satt opp. Det ble gjennomført filmkveld på lørdagen med noe som kan forklares som et 
berg av luftmadrasser sentrert foran lerretet. Alt i alt ble dette en kjempe helg for både jenter, 
trenere og foresatte som absolutt skal gjentas til neste år. 
 

 
 
Vi har gjennom året jobbet mye med lagspillet, samtidige bevegelser og fotballforståelse. Vi 
opplever også at jentene er ivrige og tente etter å stadig bli bedre og strekke seg for å vokse som 
enda bedre individuelle spillere med også lagspillere. De er utrolig flinke til å ta vare på de som er 
i gruppa og andre som kommer inn i kamp eller trening. 
 
Beklageligvis mistet vi 2 spillere til andre idretter, noe som gjorde at vi må låne spillere til kamp 
fra J08 og J09. De som deltok fra nevnte lag bidro veldig bra til gruppen og laget. 
 
 
Utviklingsmål for neste år 
 
Til neste år skal vi fortsette der vi slapp i fjor og skru til litt ekstra på individuelle ferdigheter og 
tøffhet. Vi skal forbedre oss i frispillingsfasen i kampene og kombinasjonsspill.  
Vi melder oss på i 2.div hvor vi sikter mot en topp 4 plassering og Oboscup deltakelse. 
Vi ønsker også å holde minst en eller flere helger med treningsleir for jentene. 
Har enda ikke avgjort hvilke cuper vi skal delta i men det snakkes mye om Dana Cup fra jentenes 
side. 
 
 
Mvh Trener Teamet ved Steinar Rasmussen 
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Følgende spillere er benyttet: Turneringer- Cup 

1 Adele Skjuli Jensen Trollcup
2 Hedda Bugge Hansen Obos Cup 
3 Ina Haakonsen  
4 Inga Bergøy Miljeteig  
5 Jenny Teodora Rege  
6 Kristine Borsheim Lauridsen  
7 Leonora Haughom Reke Trenere/ledere har vært:  
8 Linnea Nygaard-Larsen Navn Verv 
9 Sanne Østerhus-Rasmussen Tone Rasmussen Trener 

10 Selma Fossum Ronny Torsteinsbø Trener 
11 Tiril Torsteinsbø Geir Arild Rege Trener 
12 Tonje Sola Lunde Steinar Rasmussen Trener 
13 Tuva Bjørnaa Ølberg Steinar Rasmussen Oppmann 
14 Caroline Kaldestad  
15 Mia Trones Einarsen Innsatspokal  
16 Mathea Tønnesen (J08) Jenny Teodora Rege
17 Ida Carolina Mortveit Schefström (J08) Årets spiller 
18 Mia Klepp (J08) Hedda Bugge Hansen
19 Iris Koen (J09) Toppscorer 
20 Mathilde Tveit (J09) Jenny Teodora Rege
21 Sofie Nylund (J09) Årets Utvikling 
22 Viktoria Oftedal (J09) Linnea Nygaard-Larsen
23  
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ÅRSRAPPORT FOR: Gutter 14 (2007)
LAG I SERIEN: 1 

 

Oppsummering inneværende år 
Årets første trening var utendørs på Dysjaland Kunstgress 21 januar etter å ha blitt koronastengt 
gjennom julen. Vi kjørte 3 treninger i uken gjennom året. 
Kviaserien, seriespill og alle andre turneringer var koronastengt frem til høsten, samme gjaldt 
sonelag hvor vi skulle hatt med flere spillere på Team Sawndnes. 
 
14 av spillerne deltok på Tine Fotballskole i juni som fikk åpning til å avholdes i juni. Seriespillet 
startet etter sommeren. Vi hadde en tung start med 11er fotball og brukte de første seriekampene 
til trening. Vi røk ut av oboscup i andre runde mot Frøyland som endte opp med å vinne 
turneringen. Serien startet etter sommerferien og vi tapte det meste av kamper frem til høstferien. 
Etter høstferien ble kampene snudd mellom borte/hjemme og vi møtte samme lag som til 
returoppgjør. Vi gikk ubeseiret gjennom senhøsten og slo alle lagene i gruppen med unntak av 
Ålgård som vi hadde 2 uavgjortkamper mot. 
 

 
 
På høsten lot det seg endelig gjøre å dra på turnering igjen, og vi fikk reist med alle mann på Troll 
Cup i Kristiansand. Vi reiste i felles buss med de andre ungdomslagene i klubben. Sportslig sett 
ikke all verdens å skryte av, men det var kjekt å være på tur igjen. 
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Utviklingsmål for 
neste år 
I og med at det ikke finnes 
G15 serie, blir det 1 lag på 
G16 nivå 2 neste år. Vi 
kommer til å henge en del 
bak fysisk i starten, men 
regner med at vi klarer å 
henge med på nivået utover 
høsten. 
 
Målet vårt er fremdeles å 
holde gruppen samlet 
gjennom ungdomstiden og 
gi best mulig tilbud til alle 
på det nivået de ønsker og 
det som gir best mulig mestring og glede. 

 
 
Følgende spillere er benyttet: Turneringer- Cup  

1 August Aune  Troll Cup 
2 Brian Hellestø   
3 Daniel Hansen   
4 Dhilaan Sitabesan   
5 Erik Rege   
6 Henrik Eskedal  Trenere/ledere har vært:  
7 Tobias Rege  
8 Kristian Velde  
9 Lachlan Smith  Navn Verv 

10 Markus Bjelland  Jon Thomas Bjelland Hovedtrener
11 Tore Alvær Skregelid  Pål Aune Trener 
12 Oliwer Siekliki  Aad Koen Trener 
13 Sander Koen  Jan Erik Timm (startet i mai) Trener 
14 Sebastian Timm   
15 Simon Velde  
16 Thomas Oftedal  
17 Oliver Lammenes 
18 Natthaphat Chinkrathok 2006 
19 Przemyslaw Zaboros (sluttet desember) 

 
 

Priser 
G14: 
Toppscorer – Tore Skregelid (Toppscorer i divisjonen med 12 mål) 
Best utvikling – Markus Bjelland 
Innsatspokal – Sander Koen 
Årets Spiller – Simon Velde 
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ÅRSRAPPORT FOR: Gutter 16 (2005-6)
LAG I SERIEN: 1 

 

Oppsummering inneværende år 
Laget ble startet rett etter jul og bestod stort 
sett av spillere som ikke har spilt fotball siden 
G2005 og G2006 lagene gikk i oppløsning i 
2018. Det kom ett initiativ fra noen av guttene 
som ønsket å spille fotball. Vi startet derfor 
trening 30/1 og det var 9 gutter som møtte opp 
og vi hadde 1 trening i uken. Utover våren ble 
de ivrigere og ivrigere og flere gutter børstet 
støv av fotballskoene. På det meste var vi oppe 
i 23 spillere i løpet av sesongen og vi økte til 3 
treninger i uken, etter ønske fra guttene selv. 
 
Vi meldte oss på til G16 3. divisjon og gjorde 
det bedre enn trenerteamet hadde forventet, 
med tanke på at de aller fleste ikke hadde spilt 
fotball på 3 år. 
 
I oboscupen røk vi ut i første runde mot Hana 
(nivå 1). 
 
 
På høsten lot det seg endelig gjøre å dra på 
turnering igjen, og vi fikk reist med alle mann 
på Troll Cup i Kristiansand. Vi reiste i felles 
buss med de andre ungdomslagene i klubben. 
Korona ga oss noen frafall og vi reiste kun 
med 11 spillere og måtte låne ett par småslitne 
G14 spillere til de kampene som ikke gikk 
samtidig. Vi vant kampene mot de lagene som 
spiller på vårt nivå, men gikk på noen stygge 
smeller mot nivå 1 lag. Uansett, kjekt å være 
på tur igjen. 
 
 

Utviklingsmål for neste år 
Fokuset til guttene skiftet merkbart utover sesongen, fra å bare ville ha det gøy, til fokus på 
resultater. Det gjorde noe med stemningen utover året og vi har nå redusert aktiviteten igjen og 
jobber med å få fokuset tilbake til det å ha det gøy.  
 
Vi har mistet en del spillere som ønsker å satse på høyere nivå, noe som vi må velge å se på som 
positivt, da disse ikke spilte fotball før vi startet opp laget. 
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Følgende spillere er benyttet: Turneringer- Cup  
1 Lucas Wåge Ølberg Troll Cup 
2 Alejandro Antonio Dybesland  
3 Leon Broadhurst Vartdal  
4 Natthaphat Chinkrathok  
5 Jakob Peder Berntsen (sluttet desember)  
6 Jonathan Karl Vetle Mortveit Schefström Trenere/ledere har vært:  
7 Hogne Melstveit-Vigre (sluttet desember) 
8 Herman Haga (sluttet desember) 
9 Thomas Ferdinand Bjelland Navn Verv 

10 Theodor Voll-Byberg (sluttet desember) Jon Thomas Bjelland Trener 
11 Tore Alexander Østråt Lund  Kenneth Mortveit Trener 
12 William Tønnessen  
13 Sondre Sømme Danielsen  
14 Sander Pedersen Byberg (sluttet juni)  
15 Trym Bratteteig Bye 
16 Gunnar Gunnarsson (sluttet desember) 
17 Anders Aga 
18 Alexander Nordmo Larsen 
19 Filip Tomasz Wroblewicz (sluttet oktober) 
20 Brage Wåge Ølberg 
21 Adrian Byberg 
22 Jonas Hagen 
23 Alexander Risa Berner (2004) 

 

Priser 
G14: 
Toppscorer – Herman Haga & Theodor Voll-Byberg 
Best utvikling – William Tønnesen 
Innsatspokal –Thomas Ferdinand Bjelland 
Årets Spiller – Herman Haga 



ÅRSRAPPORT 

 
 
 
 
 

IDRETTSLAGET HAVDUR
Postboks 14,  
4063 TJELTA 
www.havdur.no 

 
ÅRSRAPPORT FOR:  Havdur 2 
LAG I SERIEN: 7 divisjon herrer 
 
Sesongen 2021  
 
Endelig fikk vi lov og spille fotball igjen etter hele 2020 ble corona preget, vi var heldige og fikk 
ha mye folk på trening når vi hadde lov, og det viste også sesongen for det var et lag som virkelig  
var klar for og spille kamper igjen. Sesongen gikk veldig bra der vi havnet på en 4 plass til slutt, 
vi har aldri scoret så mye og heller ikke vunnet så mye før så det var Havdur 2 sin beste sesong, 
det har vært en veldig kjekk gjeng og ha på trening og vi har etter hvert blitt en god gjeng, vi 
meldte og også med i Obos cupen ettersom de åpnet for at alle lag kunne melde seg pga Corona 
og bare halv sesong, der var vi maks uheldig med trekningen og trakk 3stk 4 divisjons lag som 
alle var favoritter til og rykke opp så der gikk vi på 3 tap. Så ble det en del spillere som også fikk 
sjansen og prøve seg i 4 divisjon på A laget, så utenom 1-2 kamper vi føler vi burde fått mer ut av 
ser vi tilbake på sesongen 2021 som en vellykket sesong,  
 
 
Utviklingsmål for neste år 
 Neste år blir det dessverre ingen Havdur 2 ettersom vi i samarbeid med Kenneth (A-
laget) har funnet ut at også han har for lite spillere har vi valgt og slå oss sammen og 
danne 1 Sterkt A lag med en god trenings gruppe, og nå skal vi jobbe sammen med og få 
A laget tilbake i 4 divisjon, så er jo håpet at vi skal kunne stille 2 senior lag igjen. 
 
Signer med navn  
 
 
Følgende spillere er benyttet: Kamper Mål 

1 Joakim Tjora   
2 Ørjan Delin Kollsgård   
3 Aron Frafjord   
4 Tobias Kleming   
5 Olav Lønning Tjetland   
6 Lars Askø   
7 Kristian Krokedal Risa  

8 Jon Furuhaug Aasen  
9 Thomas Guggedal  

10 Jonathan Kleming  
11 Joakim Tjelta Roaldsøy 
12 Kristian Åkernes Bach 
13 Nils Kristian Hillier
14 Ørjan Helleland 
15 Joakim Mostein  
16 Kristoffer Aasen  
17 Lars Andre Jelsa 
18 Steffen Kristiansen 
19 Odd Fredrik Utsola 
20 Per Henrik Jensen  
21 Simen Kongsvoll  
22 Glenn Otto Delin Vold  
23 Arve Gimre  
24 Gunnar Klingsheim 
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25 Håvard Melstveit Vigre  
26 Christer Rege  
27 

 
28 

Marcus Mortveit Schefstrøm  
 
 Jarle Tjora  
‘ 
 

  

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turneringer- Cup Innsatspokal  
Obos cupen  røk ut i Gruppespill  
 Spillerens spiller 
Vinterserien : Avlyst pga Covid   
 Toppscorer 
 
   
  
  
 
Trenere/ledere har vært:
Navn Verv
Jone Hamre  Trener
Lars Andre Jelsa  Trener
Alexander Eriksen  Trener/Oppmann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Classification: Open 

ÅRSRAPPORT SOLA FOTBALLKLUBB 2021 

LAGSAMMENSETNING 

Damelaget (Havdur/Sola/Klepp) har i løpet av sesongen (les fra sommeren av) bestått av en stall på ca. 25-30 spillere. Trener 
teamet består av Bjørn Nordstrand og Eivind Vorland. Sammen med Vibeke Berner, Monica Hermansen og Stine Haugland som 
hver representant fra klubbene Havdur, Klepp og Sola har det vær et godt samarbeid mellom klubbene, og jentene har hatt et 
godt team i ryggen.  

GJENNOMFØRING AV SESONGEN 

Sesongen gikk over all forventning med klar 1. plass i serien, og 2 plass i KM og OBOS cup. Det viktigste av alt var at vi 
klarte målet vårt om opprykk til 3. divisjon.  
 
Til å være et så ferskt lag slo vi og spilte jevnt med 2.divisjons klubber som Vidar og Lura. Spillere og trenere er 
kjempefornøyd med sesongen.  

DELTAKELSE I TURNERINGER  

Som nevnt over kom vi på 2. plass i OBOS cup. Finalen ble spilt i Randaberg Arena mot Vidar, som ble for sterke og 
vant til slutt 2-1.  

TRENINGSOPPLEGG OG FOKUSOMRÅDER 

Vi har hatt fokus på hvordan vi skal fremstå i en 4-3-3 formasjon. Aggressive, kompakte og direkte.  

KONKLUSJONER/ANBEFALINGER 

Det har vært en kjempe sesong, med et vellykket samarbeid som til neste år vil bli mellom Havdur og Sola. Vi ser at 
uten samarbeid mellom klubbene så ville vi ikke vært der vi er i dag. Dette der noe vi ser flere klubber gjør, for å skape 
et godt og bedre tilbud til jentene enn om vi ikke hadde inngått samarbeidet. Dette sammen med at vi har klart å skape 
en sammensveiset og samlet gruppe som ønsker fokus på det sosiale samtidig at sportslige resultater er viktig. Derfor 
ønsker vi til neste år å bare ha et lag i 3 divisjon. 
 
Med vennlig hilsen Vibeke Berner, Monica Hermansen & Stine Haugland 
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ÅRSRAPPORT FOR: Tine Fotballskole - 2021

 

Vi arrangerte i år Tine fotballskole for 9. år på rad. Grunnet koronasituasjonen var 
det også ekstra tiltak rundt smittevern og oppdelt i 2 puljer mellom store og små i 
år som i fjor. 

Vi hadde 117 påmeldte barn. I og med at 2007 kullet i alle år har hatt skyhøy 
andel påmeldte, ble det åpnet for at disse kunne ha ett ekstra år. De stilte med 14 
påmeldte på hvert lag i år også. I 2022 satser vi på at vi får med oss disse 
durkdrevne spillerne som har vært med i 8 år som instruktører. Helgen gikk av 
stabelen i nydelig sommervær og med god stemning og godt fokus. 
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Neste års fotballskole blir som vanlig første helgen i juni (3 til 5. juni). 
Vibeke Berner og Jon Thomas Bjelland har vært ledere for årets fotballskole, med 
Vibeke noe fraværende, da hun var opptatt med Trener B-lisenskurs denne 
helgen. 
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Årsrapport fra Havdurknotten 2021 

Havdurknotten 2021 ble gjennomført på en meget god og vellykket måte, med rekordmange lag, 

ingen større uhell og god stemning blant spillere, trenere, publikum og dugnadsmedarbeidere. 

 

Gjennomføring av kamper gikk veldig bra. Kampoppsett fungerte veldig bra digitalt. Sekretariatene 

valgte å ha en egen oversikt på papir for å ha kontroll. Tidsplanen ble gjennomført på en god måte, 

og tilbakemeldingene var gode på effektivt kampprogram for de ulike lagene. 353 lag deltok til årets 

turnering. Det er ny rekord. Vi valgte å opprette to klasser ekstra på utendørs kunstgressbane. 

 

Kioskdriften fungerte stort sett fungert veldig bra, men god drift og få topper med for mye kø. De 

kioskansvarlige pr dag har fungert godt. Informasjon ble delt via grupper på messenger. Utvendig 

isolering rundt kiosk i SA fungerte veldig godt i år, men kioskfasiliteter i SA kan/bør utbedres 

ytterligere til neste år. Total salg fra kioskdriften ble 203.000,- 

 

Dugnadslistene har ligget tilgjengelige på nettsiden, med «direkte» oppdatering. Dette er 

medvirkende til veldig gode tilbakemeldinger fra dugnadsvaktene om god informasjon i forkant av 

vakt, og var en stor forbedring fra 2019. I tillegg valgte vi at foreldre selv kunne søke om ønsket dag 

for dugnadsvakt. Dette fungerte godt og førte til at arbeidet gikk mye raskere og krever få omveier 

via oppmenn som må purres osv. I tillegg blir telefon og e-post til dugnadsvakter oppdatert.  

 

Dommerne har registrert seg i samme system som lag og kamper, og blir dermed knyttet opp til hver 

enkelt kamp. Dette har fungert bra, og til sammen har 106 dommere meldt seg til tjeneste. 

Dommere ble involvert tidligere enn før og dommere født 2008 og 2007 fikk Klubbdommerkurs med 

instruktør fra NFF Rogaland, og de født 2009 og 2010 fikk en introduksjonssamling i dømming. Det 

var god deltakelse, men dette bør gjøres litt tidligere neste år. 

 

Uønskede hendelser: Det har ikke vært noen alvorlige ulykker eller skader ved årets turnering. 

Brannalarmen ble utløst i SA andre turneringshelg. Rutinene ved varsling internt fungerte godt, men 

brannvesenet ble ikke varslet og gjennomførte derfor en falsk utrykking. En spiller i 2015-klassen 

kuttet seg i en finger på gitteret til en ventilasjonsvifte i DH. Det er vanskelig å se hva som kan gjøres 

for å forebygge dette. Andre mindre skader ble håndtert av egne lagledere, med støtte fra 

sekretariatene. 
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Økonomi: Påmeldingsinntekter: 241.000,-. (2019: 159772,-) Alle betalinger ved påmelding. Salg i 

kiosk: 203.000,- (2019: 145000,-) Totalt overskudd 2021: 256.000,-  

Arbeidet i komiteen: Det ble aldri nedsatt noen komite for Havdurknotten 2021, og med en måned 

igjen til turneringsstart valgte hovedstyret å ta regi for turneringen. Komiteen har jobbet digitalt med 

mye kommunikasjon på chat og epost, med klare inndelte arbeidsområder. Vi har gjennomført et 

evalueringsmøte. Komiteen har hatt følgende roller: Leder, kioskansvarlige og dugnadsansvarlige (3), 

kamp og kommunikasjonsansvarlig, og dommeransvarlig.   

Hjertekort ble delt ut til alle lag i klassene 2013-2009, med beskjed om at de kunne dele ut kortet til 

en spiller på motstanderens lag. Dette ble meget godt mottatt og gav mange gode opplevelser for 

spillerne. I tillegg gav det mer fokus på gode holdninger overfor hverandre. 

Evalueringer er sendt ut til både deltakende lag og dugnadsressurser. Disse gav stort sett gode 

tilbakemeldinger, og ligger tilgjengelig for neste års komite. 

Komiterapport er laget med mer detaljerte opplysninger og forbedringspunkter, til bruk for neste års 

komite. 

 

 

Mvh 

Turneringskomitéen 2021 

 

Jon Thomas Bjelland 

Jone Hamre 

Linda Krohn Reke 

Vibeke Østråt Lund 

Marion Klingsheim Rege 

Kenneth Mortveit
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1. Aktiviteter 
Fotbalgruppen har bestått av 259 spillere med 73 lagledere og trenere. Det har vært 10 lag i miniavdelingen, 
hvor flere av alderslagene er delt opp i mindre lag. 8 lag i ungdomsavdelingen, ett a-lag, ett b-lag og ett 
damelag. 

 
Året 2021 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. Kampavvikling og seriespill var stengt frem til sommeren. Mot høsten har det blitt åpnet for 
normalt seriespill for alle, periodevis har det vært stengt for spill innendørs for ungdom over 16 i høst og 
vinter. 
 
Styret har årshjul og jobber i henhold til dette. Vi har pga panedmien hatt færre gruppemøter enn normalt 
(2). Handlingsplanen klubben har jobbet med (handlingsplan 2021-2026) som hadde til hensikt å styrke 
ungdomsseksjonen, var ikke vellykket. Både G2004 og J2004 gikk i oppløsning kort tid etter. J2004 spillerne 
sluttet og spillerne var ikke interresert i samarbeid med Klepp J2004 (som også gikk i oppløsning i etterkant 
pga for få spillere). G2004 mistet enkeltspillere til andre klubber og slet med lavt oppmøte på trening. Delvis 
skyldtes dette også mangel av kamptilbud pga koronatiltak. G2005/6 ble startet opp etter at disse lagene 
gikk i oppløsning i 2018. Det var fokus på glede og samhold, som var en suksess. I løpet av sommeren var 
dette laget oppe i 23 spillere. For SR damer er 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. Damene vant sin divisjon og rykket opp til 3. divisjon. Med dette settes samarbeidet med Klepp 
på hold, da de har eget lag i samme divisjon. Samarbeid med Sola omkring J16 lag fortsetter denne sesongen. 

 
I 2021 arrangerte Havdur første Tine fotballskole for 9 år på rad. Vi hadde 117 deltakere og god stemning.  
 
Planleggingen av Havdurknotten kom sent i gang, da komitearbeidet lå brakk etter fjorårets kansellering. 
Erfarne sjeler fra hovedstyret trødde til og vi fikk arrangert en rekordstor turnering med 353 deltakerlag 
etter å ha startet arbeidet kun en knapp måned før vi skulle i gang. Ett fantastisk stykke arbeid fra hele 
klubben, midt oppi økende smittetrykk og lokale utbrudd. Spesiell takk til Kenneth Mortveit ekstrem 
dyktighet i organisering. 
 
Vi takker alle som har bidratt i 2021. 
 

 

2. Sportslig vurdering 
A-laget hadde en laber sesong sportslig og var avhengig av hjelp fra b-laget for å klare å mønstre nok spillere 
til kamper. Spesielt bortekamper på haugalandet på mandags ettermiddager var utfordrende å samle spillere 
til. B-laget gjennomførte en ok sesong og hadde godt oppmøte. Damelaget vant sin divisjon og kom til finalen 
i Oboscupen. Der ble det tap mot Vidar fra 2. divisjon.  
 
G16 og J15 fikk gjennomført sine sesonger, G19 og J17 måtte avmeldes og spillerne fikk tilbud i SR lagene.  
 
J14 kom til finalen i Oboscupen for andre år på rad, men måtte gi tapt mot ett sterkt Klepp lag. 
 
På høsten lyktes vi med å reise med felles buss til Trollcup i Kristiansand. Første turnering for ungdommen 
på 2 år. G13 (08) ble desverre utsatt for ett smitteutbrudd rett før avreise og måtte melde avbud, J13 var 
ikke like utsatt og reiste i egne biler. 
 
 
 

  



 

 

3. Dugnader 
Pandemien har også satt sine spor i dugnadslysten. Forumdugnadene i høst var tunge å skaffe nok folk til, 
flere måtte stille på flere dugnader. Havdurknotten ble arrangert med godt bidrag fra alle foreldre. 
 

4. Arrangement 
Havdurknotten. 
Tine fotballskole for 7-14-åringer ble arrangert 4-6. 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: 
 

Representant Roller 

Jon Thomas Bjelland Leder Fotball 

Elisabeth Oftedal Minileder 

Janne Stangeland Dugnadsansvarlig 

Jon Thomas Bjelland Ungdomsleder 

Merete Rege Materialansvarlig 

Miriam Lidal Kioskansvarlig 

Jon Thomas Bjelland Dommeransvarlig 

Jarl Roth Spillerutvikler 

Aleksander Pettersen Kasserer 

Robert Tveit Sportslig Ansvarlig 

Vibeke Berner Jenteansvarlig 

Kenneth Sola Overgangsansvarlig 

Stian Vartdal Forumdugnadskoordinator 

 
 

 

6. Havdurknotten 
Jon Thomas Bjelland, Jone Hamre, Linda Krohn Reke, Vibeke Østråt Lund, Marion Klingsheim Rege, Kenneth 

Mortveit 

7. Tine fotballskole 
Vibeke Berner og Jon Thomas Bjelland 

 

8. Fotball fritidsordning Telenor Extra 
Vibeke Berner  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

9. Ledere og trenere  
 
 

Lag Rolle Navn 

J5 (2016) Trener Rita Erga Voll 

G5 (2016) Hovedtrener Tarjei Bore 

G5 (2016) Oppmann Camilla S. Pettersen 

J6 (2015) Trener Robert Tveit 

J6 (2015) Oppmann Øyvind Møller Dagsland 

G6 (2015) Hovedtrener Vilde Myrvang 

G6 (2015) Oppmann Helene Krüger Bjørnstad 

G6 (2015) Oppmann Alf Jarle Helleland 

J7 (2014) Hovedtrener Brian Solli 

J7 (2014) Trener Helle Klepp 

J7 (2014) Oppmann  Brian Solli 

G7 (2014) Hovedtrener Bjørnar Voll-Stangeland  

G7 (2014) Trener Hege Aksland Kristiansen  

G7 (2014)  Christin H Løland 

G7 (2014)  Aleksander Pettersen 

G7 (2014) Oppmann  Mona Storegraven  

G8 (2013) Hovedtrener Rita Erga Voll 

G8 (2013) Trener Marcel Griga 

G8 (2013) Trener Pål Espen Klungtveit 

G8 (2013) Oppmann Nikita Marie Olsen 

G9 (2012) Hovedtrener Oddbjørn Klepp 

G9 (2012) Trener Robert Tveit 

G9 (2012) Trener Ole Petter Ølberg 

G9 (2012) Trener Simon Hermansen 

G9 (2012) Oppmann Terese A. Helleland 

G9 (2012)  Helle Klepp 

G10 (2011) Trener Vera Braathen 

G10 (2011) Oppmann Inger Flood-Engebretsen 

G11 (2010) Hovedtrener Robert Tveit 

G11 (2010) Trener Gry Klingsheim Vigdel 

G11 (2010) Trener John Egil Harveland  

G11 (2010) Trener Christopher Pelan 

G11 (2010) Oppmann Kristine Tjelta  

J11 (2010) Hovedtrener Kjetil Kleiven 

J11 (2010) Trener Kalle Emanuel Ringsby 

J11 (2010) Oppmann Siv Maren Byberg 

G12 (2009) Hovedtrener Tarjei Bore 

G12 (2009) Trener Tore Andersen 

G12 (2009) Trener Espen Tjelta 

G12 (2009) Trener Gunnar Ølberg 

G12 (2009) Oppmann Camilla Parker Rege 

G12 (2009) Oppmann Kristin Skjuli Jensen 

J12 (2009) Hovedtrener Robert Tveit 



 

 

J12 (2009) Oppmann Siw Iren Koen 

G13(2008) Hovedtrener Ørjan Eriksen 

G13(2008) Trener Terje Strømstad 

G13(2008) Oppmann Inger Marie Dysjaland 

G13(2008) Lagleder Camilla Vistnes 

J13(2008) Hovedtrener Kenneth Mortveit 

J13(2008) Trener Brian Solli 

J13(2008) Trener Vegard Karlsen 

J13(2008) Trener Cato Ræge 

J13(2008) Trener Bjørnar Voll-Stangeland  

J13(2008) Oppmann Kjersti Voll-Stangeland 

G14 (2007) Hovedtrener Jon Thomas Bjelland 

G14 (2007) Trener Pål Aune 

G14 (2007) Trener Aad Koen 

J14 (2007) Hovedtrener Steinar Rasmussen 

J14 (2007) Trener Tone Rasmussen 

J14 (2007) Trener Geir Arild Rege 

J14 (2007) Trener Stein Ronæs 

J14 (2007) Trener Ronny Torsteinsbø 

J15 (2006) Trener Vibeke Berner 

G16 (2005-6) Hovedtrener Jon Thomas Bjelland 

G16 (2005-6) Trener Kenneth Mortveit 

G16 (2005-6) Oppmann Hilde Aasheim 

A-lag Hovedtrener Kenneth Sola 

A-lag Oppmann Atle Tanum 

B-lag Hovedtrener Alexander Eriksen 

B-lag Trener Lars Andre Jelsa 

B-lag Trener Jone Hamre 

Damelag Oppmann Stine Haugland 

Damelag Trener Vibeke Berner 
 
 
 

10. Dommere: 
 

Navn Spillform 

Alexander Risa 11 

Line Strømstad 11 

Håvard  Melstveit Vigre 11 



 

 

Nora Eline Berner 11 

Markus Bjelland 9 

Leon Vartdal 9 

Brian Hellestø 9 

Oliwier Sieklicki 9 

Sanne Rasmussen-Østerhus 9 

Sara Elise Berner 9 

Ruben Strømstad 7 

Sander Bore 7 

Mattias Gilje 7 

Mathilde Tveit 7 

Mia Klepp 7 

Falk Tveit 5 

Benjamin Tjelta 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

11. Innsatspokaler og utmerkelser 
 
Felles utdeling av utmerkelser i ungdomsavdelingen ble avholdt i en åpning i koronarestriksjonene og endte 
med at hele ungdomsavdelingen ble satt i 10 dagers karantene etter mistanke om mulig tilfelle av 
omikronsmitte på en deltaker. 

Lag Årets spiller Innsatspokal Utviklingspris Toppscorer Toppscorer 

J13 
Carolina Mortveit 

Schefstrøm Mia Klepp Amalie Solli Mathilde Tveit Mia Klepp 

G13 Ruben Strømstad Noah Opdahl Sverre Dysjaland   

J14 
Hedda Bugge 

Hansen 
Jenny Teodora 

Rege 
Linnea Nygaard-

Larsen 
Jenny Teodora 

Rege  
G14 Simon Velde Sander Koen Markus Bjelland Tore Skregelid  

J15 Elisa Frafjord Alma Stødle Ella Christensen 
Victoria 
Ryttvad  

G16 Herman Haga 
Ferdinand 
Bjelland William Tønnesen Herman Haga 

Theodor Voll-
Byberg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

12. Fotballens leder 
2021 Kenneth Mortveit 
2020 Utgått pga Korona pandemi 
2019 Marion Klingsheim Rege 
2018 Robert Tveit 
2017 Kenneth Mortveit 
2016 Terje Strømstad 
2015 Heidi Hellestø 
2014 Rinn Rolfsen 
2013 Vibeke Berner og Jarl Roth 
2012 Frode Jordbrekk 
2011 Jarl Roth 
2010 Terje Vold 
2009 Knut Kleming og Gunvor Jensen 
2008 Ingve Harveland 
2007 Arvid Johnsen og Anne Birkemo 
2006 Erling Hellestø 
2005 Gunnar Kristensen 
2004 Magne Fjetland 
2003 Svein Arne Stangeland 
2002 Jarle Øvrebø 
2001 Siri Farstad 
2000 Idar Klungtveit 
1999 Bjørn B Stangeland 
1998 Bjørn Stangeland 
1997 Stig Hansen   
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