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ÅRSMØTE I HOVUDSTYRET 

 

TORSDAG 22. FEBRUAR 2018 kl 19:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAKSLISTE 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 

2. Val av møteleiar 

3. Val av 2 personer til å skrive under møteprotokollen 

4. Val av sekretær 

5. Årsmelding 2017. Hovudstyret , Fotball, All-idrett, Håndball  

6. Rekneskap 2017 

7. Innkomne forslag 

8. Kontingent 

9. Godkjenning av organisasjonsplan. 

10. 10.Godkjenning av budsjett 2018 

11. Val 

a. Leiar           1 år 

b. Nestleiar     1 år 

c. Styremedlem Arrangement  ikkje på val    

d. Styremedlem Økonomi   2 år    

e. Styremedlem Sportsleg  2 år 

f. Styremedlem Sekretær  2 år 

g. Styremedlem Anlegg   ikkje på val  

h. Varamedlem     1 år 

i. Revisorar     1 år 

j. Nytt medlem valkomitè  3 år 

  

Vel møtt!   

 



 Årsmelding Orre Idrettslag 2017 
 

Side 3/50 

 
 
7 - Innkomne forslag  

 
Ingen innkomne forslag. 
 

8 - Kontingent 
 

INNSTILLINGER FRÅ HOVUDSTYRET 
 

Hovudstyret ynskjer ikkje å gjør endringar på dagens prisar. 
 
Følgjande kontingentsatsar føreslås vedtekne:  
 

 Medlemskap  = 200,- 
 Treningskontingent Barn = 200,- (f.o.m. 4 år t.o.m. 9 år). 
 Treningskontingent Ungdom = 600,- (f.o.m. 10 år t.o.m. 17 år) 
 Treningskontingent Senior = 1 000,- (f.o.m. 18 år og oppover) 

 
 

11.Val 
 

Innstilling frå valkomitè: 
 
Leiar:      Frode Lædre   1 år   
 
Nestleiar        1 år  
 
Styremedlem (Økonomi)  Åse Marie Orre  2 år  
 
Styremedlem (Sportsleg)      2 år  
 
Styremedlem  (Sekretær)  Erlend Telstø   1 år  
 
Styremedlem (Arrangement)     1 år  
 
Varamedlem:        1 år  
 
Revisor:        1 år  
     

    1 år  
 
Valkomite:        3 år 
 
Pollestad 01. februar 2017 
Valkomitè 
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Årsmelding frå hovudstyret 2017 
 

 
Hovudstyret har hatt 6 styremøte og handsama 27 sakar i løpet av 2017. 
  
Arbeidet i styret begynn å setja seg etter ny organisasjonsmodell på 2 året. 
Gruppene er meir fokusert på det sportslege, någe som blir betre og betre ettersom 
det bli innarbeidet. Vi har nok litt igjen når det gjeld kommunikasjonen mellom 
gruppene og hovudstyret, dette jobbes det med. Det ble slik at Siri har valgt å skifte 
jobb og Mette Goa ble ansatt i stillingen frå 01.12. Mette og Siri har en god 
overlappingsperiode slik at vi som bruker skal merke minst mulig av byttet. 
 
  
Sportsleg 
Aktiviteten er god i dei enkelte gruppene. All-idretten får stadig større årskull inn og 
holder god aktivitet med dei minste i bygda. Dei hadde òg ei flott juleavslutning for 
gruppa. Vidare jobbes det bra med både Orremila og Pølsemila som hadde deltakar 
rekorder i 2017. Symjinga held det gåande på fredagane med fritidssymjing og det er 
godt oppmøte. Jobben som blir gjort for alle som vil ta idrettsmerket er veldig bra, 
bare så synd at det er veldig få av idrettslagets medlemmer som tar idrettsmerket.  
 
Vidareføring av sirkeltrening med innleid instruktør fortsetter også i år. 
Vi har auka kapasiteten frå 25 til 35 i 2017. 
  
På turneringsida har dei minste vore på Grønt Gras på Frøyland, dei litt eldre reiste 
på Lyngdal`s Cup. Nordsjøcupen har også i år hatt en bra gjennomføring med mange 
påmeldte lag og mye bra fotball.   
I år har me hatt med nokon gutter og jenter på samling i kretsen. Bra jobba til dykk 
alle. Det har også blitt jobba med egne keepertreninger i fotballen. 
A-Laget rykket ned til 5. divisjon igjen etter bare et år oppe i 4. divisjon. Var kanskje   
litt tyngre enn vi kanskje hadde forventa. A-laget begynte rimelig bra men utover i 
sesongen blei det lengre mellom seierne. Etter sommeren blei det litt vanskeligere å 
drive A-laget med tanke antall spillere som var på trening og kamp. 
Elles hadde me god gjennomføring av Tine Fotballskule, der fekk me også sponsa to 
varme måltid av Kafè Jærbuen.   
Handballgruppa driv godt men slit med å halda laga når dei blir eldre en 12-13 år. 
Det eldste laget i aldersbestemte klassar vi har nå er J14. Ser bra ut med 
rekrutteringa nedover i rekkjene på handball blant jentene, men gutelaga har få 
spelarar. Tradisjonen tru var handballen på Aquaramacup (KIF) i Kristiansand. Vi har 
hatt en del samlingar når det gjelder handball med trenere frå Nærbø Idrettslag.  
Takk til Jette som har ordnet dette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Årsmelding Orre Idrettslag 2017 
 

Side 5/50 

Material og anlegg 
På anleggsida har me ikkje hatt dei store oppgåvene utanom vanleg drift og 
vedlikehald. Det einaste av større ting er investering i bygg er et gjerde langs 
parkeringsplassen inn mot gapahuken. Langtids komitèen har kome med ein god 
rapport på kva som må gjerast med hallen. Orrehallen er gammal og treng et kvar eit 
større vedlikehald/rehabilitering.  Etter årsmøtet 2016 der det ble besluttat at vi skal 
gå i gang med rehabilitering av vegger og tak i hallen samt nytt oppvarmingssystem.  
Søknadene til kommune og tippemidlar  er sendt inn og vi venter nå på at de blir 
innvilga slik at en kan gå i gang med arbeidet i 2018.  
  
Med det været som har vært 2017 med regn på høsten er det godt at vi har Vik 
banen. Det er viktig at denne banen blir heldt slik at en kan trene og spille kamper på 
banen når hovudbanen blir for bløtt.  Idrettslaget må på sikt ta stilling til om dette er 
naudsynt med dei kostnadane  dette påfører idrettslaget.  
  
Vårt gode samarbeid med skulen er ført vidare med felles bruk av symjehall, gym sal, 
ute anlegg, kunstgrasbane og hallen slik som tidlegare år. 
 
 
Arrangement 
Det er mange arrangement som vi i Orre er avhengige av. Nokre er av sportsleg art 
som Nordsjøcupen, Orremila, Tine Fotballskule og Pølsemila. Andre arrangement for 
inntektene sin del: Bobilmessa, hundeutstillingar, kattemesse, kunst og hobbymessa,  
og Orremessa. Ut frå all desse arrangementa seier det seg sjølv at det blir ein del 
dugnadar. Det er viktig at alle arrangementa blir gjennomført på ein god måte frå 
idrettslagets side. Når det gjeld arrangement som bobilmessa, hundeutstillingar og 
slikt er det viktig at alt det praktiske fungerer slik at me beheld desse arrangementa.  
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Takk til mange 
Mange må takkast for året 2017. Ei spesiell tak til alle våre sponsorar og ikkje minst 
vår trufaste hovudsponsor Jæren Sparebank. Andre større sponsorar er Coop Klepp, 
T. Stangeland og ikkje minst Moi AS som bidreg med Orrekalenderen som me sel før 
jul kvart år.  Takk til ein god kalender komité. Takk til alle som har reklame på skilt i 
hallen, på våre heimesider, i programbladet og på alle klubbdraktene. 
 
Takk til Sølvi ,Siri og Mette. Sølvi sørgjer for at anlegget er tipp topp kvar dag, enten 
det er kvardag eller helg, alltid ryddig og reint. Sølvi har med seg et knippe av viktige 
dugnadspersonar som har spesielle oppgåver ved banen, uteområdet.   
 
Siri/Mette syt òg for ein betre struktur på vår administrasjon, i dugnad listene og i 
medlemsoversikten. Spesielt med tanke  på overgang til «MinIdrett». 
 
Ein stor takk til Tanja Haugland som har kontroll på innkjøpa til bua samt bukomiteen 
som tar ansvaret for når bua skal ha oppe. Den sper godt på inntektene til 
idrettslaget. Takk til alle som elles har ansvar i bua og går dugnadar her. 
 
Takk også til Marianne Sunde som har stålkontroll på symjinga kvar fredag. Alle som 
har styreverv i hovudsstyret, fotballstyret, all-idrettstyret, håndballstyret og alle 
komitear. Takk for arbeidet som dykk gjør, det er ikkje alltid lett å få auge på alt 
arbeidet som gjerast her. 
 
Takkar alle trenarar og lag leiarar som er på treningar og arrangement for barna våre 
uansett vær. Takk til alle foreldra som køyrer rundt på barna våre til kamper og 
stevner heile året. 
 
Takk til alle som gjer at vi har nok dugnadsfolk til alt det som skjer for å kunne drifte 
eit idrettslag med de anlegg som Orre IL rår over. Eg veit at det er mange som brenn 
for idrettslaget og går mange dugnadstimar for at alt skal væra tipp topp. Me treng 
stadig fleire til å ta eit tak for å få hjula til å gå rundt. Har eit ynskje og draum om at 
alle stiller på dugnad når dei blir kalla inn til dette viktige arbeidet. Det er ikkje alltid 
like lett for alle å stille i ein elles travel kvardag. Men husk at arbeidet du gjer er viktig 
for at vi skal kunne ha dei fasilitetar og drifta vi har av idrettslaget.   
 
For ikkje å gløyma nokon takkar eg heila Orresoknå for det fina idrettslaget og 
fasilitetane me har i bygda vår.  
 
Heia ORRE! 
Frode Lædre 
Leiar 
Orre IL 
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Organisasjon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hovedstyret 
Leiar:    Frode Lædre 
Nestleiar   Arne Petter Mossige 
Styremedlem Sportslig Carl Priesner 
Styremedlem Økonomi Aase Marie Orre 
Styremedlem Sekretær Erlend Telstø 
Styremedlem Arrangement Ola Rosland 
Styremedlem Anelgg Arnt Inge Hetland 
Varamedlem  Ann Kristin Ueland 
 

Fotball 
Leder: Sigurd Goa 
Sportslig: Joar Erga 
Trenerkoordinator: 
Anne Karin Grødeland 
Solgunn Frøyland 

 

Allidrett 
Leder: Kirsten P. Heskje 
Sportslig: Kirsten P. Heskje  
Trener koord.: Margrethe 
Lilleland 
Medlem: Kjell Åge Skauvik 

 

Håndball 
Leder: Hege Boganes 
Sportslig ansvarlig: Anne Marie 
Wiig Rosland 
Trenerkoordinator: 
Marie Obrestad, Elin Røstvig 

 

Sportslig Utvalg 
Sportslig Leder Hovedstyret 
Fotball:  Leder, Sportslig, Trener koordinator 
Håndball: Leder, Sportslig, Trener koordinator 
Allidrett: Leder, Sportslig, Trener koordinator 
 

Markeds komite 
Sigurd Goa 
Arild Salte 
Oddbjørn Bekkeheien 

Ansatte: 
Vaktmester: Sølvi Storhaugen 
Administrasjons ansvarlig: Siri Rosland 

Arrangement Komite: 
Ola Rosland 
Medlemmer til messer og 
utstillinger 

Anleggs Komite 
Leder Anlegg: Arnt Ingve Hetland 
Utekomite 
Hallkomite 
Salteskogen 
Prosjekt komiteer 

BUÅ komite: 
Tanja Haugland 
Tina Ihler, Siri Rosland og Inger Marie E. 
Nese 
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OPPNEVNTE TIL ULIKE  ANSVARSOMRÅDE 2017 

  
  

  
Hedersteikn Vidar Haugland  

 Oddvar Undheim 
 Leder av hovedstyret 
 

Langtidskomite Sigurd Goa 
 Oddvar Undheim 
 Sølvi Anita Storhaugen 
  

Uteanlegg Willy Erga 
 Oddvar Undheim 
 Magne Sunde 

 Arild T. Pollestad 
  
Hallen Odd Jomar Orre 

 Torstein Rosland 
 Jan Helge Pollestad 
 Arild T. Pollestad 
 Oddvar Undheim 
 

Orrehallen, Langtidsprosjekt 
 
 
 
 
 
Salteskogen 

Oddvar Undheim 
Jøran Wiig 
Hallstein Aase 
Torstein Rosland 
Terje Wiig 
 
Aksel Rosland 

 Ola Undheim 
Jan Refsnes 
Sven P.Erga 

  
Orrekalenderen Aud Dale 

 Jonas Hadland 
 Ingvar Aase 
  
 

Kunst og hobbymessa Frode Lædre 
 Sissel K. Pollestad 
 Elisabeth Lædre 
 

  
Arrangementkomite 
 
 
 
 
Representant i Klepp Idrettsråd 

Tomas B.Andersen 
Conni Erga 
Edvind Ueland 
Sigmund Wiig 
 
Frode Lædre 

  
  
Orrebuen Frode Lædre 
Nærmiljøutvalget Frode Lædre 
  
Idrettsmerket     Steinar Bottenvik 
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Økonomi i Orre IL 
 

Rekneskapen for Orre IL for 2017 syner eit samla driftsoverskot på kr 67 240. Mykje 
god dugnad er gjort både på inntekt og kostnad sida. Overskotet går inn i 
eigenkapitalen som vi byggjer opp til større investeringar. (rep av taket er nært 
foreståande) Vi tykkjer det fungerer framleis godt med modellen med ein kasserar og 
kor administrasjonsleiaren tek nokre av oppgavene. Derfor er det kjekt at Mette Goa 
tar over for Siri Rosland nå på nyåret 2018 og vil gjere desse oppgavene. Takk til Siri 
for hennar innsats og velkomen til Mette.   
Inntekter 
Vi mottar støtte fra det offentlige med momskompensasjon, LAM (lokale aktivitets 
midlar) og driftstilskot frå kommunen. Dette er gode og heilt nødvendige bidrag til 
drifta. Det er arbeida godt med både sponsorar, skilt og programblad og takkar alle 
som er med og bidrar. I tillegg har dei faste arrangementa gått bra. Vi skulle gjerne 
hatt eit par større arrangement til som hadde gitt oss litt meir inntekter. Bua leverer 
igjen veldig bra. I tillegg bidrar Orremilå og Pølsemilå med gode pengar. Takk til den 
gjengen og. Ellers er det Orrekalenderen, Nordsjøcupen, Tine Fotballskule, 
scoringsklubben og Kunst & hobbymessa som bidrar godt. Takk til alle som er med. 
Kostnader 
Me har ikkje hatt nokre store uforutsigbare hendelsar. Vi har investert i nytt gjerde, 
nye drakter og ein del materiell (baller og mål). Me har hatt kraftig økning i 
fyringsutgifter. Her må vi ha sparingstiltak i 2018.  Mindre reiser,  instruksjon og gode 
drift i bua gjer at vi klarer å få eit positivt resultat sjølv med nokre overskridningar på 
kostnadsida.  
 
Budsjett 2018 
2018 budsjettet ligger på same nivå som 2017, både når det gjelder kostnadar og 
inntekter. Vi har god eigenkapital og likviditet. Prosjektet med reparasjon av taket er 
ikkje med i budsjettet, men det vil sjølvsagt påvirke likviditet og eigenkapital. Vi vil 
arbeide med å få ei god finansiering av prosjektet slik at den daglege drifta ikkje skal 
varte påvirka.  
 
Aase Marie Orre 
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Årsmelding fotballgruppa 2017 
 

Då var ein ny fotballsesong over og førebuingar til neste er godt i gang. Det aller 
fleste lag trener gjennom vinteren og mange av laga førebur seg til Nordsjøcupen. A-
laget har hatt en tung sesong som endte med nedrykk til 6.div, det er mest som vi 
ikke trur det heilt sjølv enda. 
For fotballgruppa har det vore eit travelt år med alle oppgåvene som skal gjerast, og 
fotball komiteen  har vorte utvida med to medlemmer, Arild Salte og Tor Magne Lode. 
Dei to har gjennom fleire år hatt fokus på programblad og Nordsjøcup, og vi ønsker ei 
tettare knytning på dei store oppgavene inn i fotballgruppa.  Faste oppgåver i 
fotballen er påmelding, trenarkabal, Nordsjøcup, programblad, turneringar, Tine 
Fotballskule, Folkefesten og mykje meir, slik at det det går i fotball året rundt. Vi har 
prøvd gjennom året og få fleire til å ta trenerkurs, noe som er ei god investering for 
framtida.  
For 2018 blir fleire større endringen for fotballen i Rogaland, nytt er at 7åringer skal 
spille 3’er fotball, 7’er fotball starter ved fylte 10 år, og 9’er fotball begynner ved 12års 
alder. 
Dette blir nytt og spennede for mange av våre alderstrinn. 
 
Sportsleg: 
Vil først gratulere J13 som vinner av OBOS Cupen 2017. Dei ga publikum  en 
spennende kamp i finalen under en flott ramme i Randaberg Arena. Det lå under 
med 1-3 mot Åkra til det var mindre en 10min igjen, men vant kampen 4-3 etter en 
forrykende avslutning. Gratulerer til jentene. 
 
 A-laget rykte som nevnt ned i 6.divisjon, og hvor vi fikk et overraskende trenerbytte 
før halvspilt sesong. Olav Wiig gikk inn som hovedtrener ut sesongen med Olav Erga 
som assistent. Målet for 2018 er ihvertfall veldig klart, og det er opprykk igjen til 
5.divisjon. Satsinga for A-laget blir som andre år, og vi har ansatt Svein Andresen 
som ny trener. Olav Wiig blir og med i nytt trenerteam. I skrivende stund ser troppen 
ut som den blir på ca 18 stk, noe som den og må være for å komme gjennom en hel 
sesong.  Er et par stk som gir seg etter mange sesonger, men det jobbes med å 
erstatte disse. Vi begynner såvidt å se mulighet for litt egenrekrutering, men noen 
trenger et par år til i ungdomsfotballen først. Vi vil i 2018  få bekjentskap med noen 
nye lokale lag på Orre i A-lag sammeheng, kan nevne lokale lag som Hognestad, Lye 
og Undheim, ellers blir det en del turer sør i fylket. 
 
  Nytt av året var at vi hadde eigen keeperskule med innleid kompetanse fra 
Rogaland Keeperskule. Dette var veldig vellykket og vi kjem til å fortsette med ny 
runde i 2018. I tillegg har vi begynt med treningstilbud til 6-åringene, hvor vi har kjøpt 
inn nye 3’baner som kan bruke til trening i forkant av turneringer. 
For kommende sesong mister vi ikke noen lag, og svært få spillere i avgang på 
aldersbestemt. Det kommer i tillegg til en ny stor gruppe med 7-åringer. 
 Med så mange aktive i fotball og stor rekruttering fra de minste, så blir det ikke plass 
til alle på kunstgrasbanen. Det aller fleste lag trener og ute gjennom hele vinteren og 
kapasiteten på kunstgraset er på de maksimale. Fotballgruppa ønsker defor at man 
ser på mulighet for en utvidelse av banekapasitet med en fullskal 11’er bane i 
langtidplanene til Orre IL 
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I dei aldersbestemte klassane har vi i år hatt 12 lag, dette er en økning fra tidligere 
samt det ki tillegg har det blitt gitt treningstilbud til 6-åringene på sommerhalvåret.  
Med stor tilgang av barn som ønsker å spille fotball, er det og viktig å legge til rette 
for at trenerene får kurs og opplæring, vi prøver derfor å få til grasrottrener kurs del 1, 
hos oss selv til våren.   
 
Våre faste arrangement Nordsjøcup og Tine Fotballskule har gått bra med god 
deltakelse. Folkefesten har som arrangement blitt noe mindre med årene. For 
kommende sesong ønsker vi å prøve å slå dette sammen til samme helg som Tine 
Fotballskule. 
 
Scoringsklubben er etter hvert godt etablert rundt Orre sitt A-lag. Rekordmange 
deltakere i 2017 med hele 168 stk. Opplegget er enkelt ved at de som melder seg på 
før sesongen tipper antall scorede mål for A-laget i serie og OBOS-cup. Så forplikter 
en seg til å betale 10 pr scorede mål. Klarer en å treffe nøyaktig antall mål, er en med 
i tekning av reisegavekort på 7.000.. Er en alene om å treffe rett, får en selvsagt 
gavekortet uten trekning. Alle som er med får gratis kaffi og lapper på alle 
hjemmekampene og SMS påminnelse før kamp. Videre er alle med i trekning av tre 
gavekort gitt av sponsorer, pålydende 2.000 hver, og to signerte Orredrakter. Dette 
året var det ingen som klarte å tippe rett antall mål som endte på noe beskjedne 30 
mål i serie og cup. Verdi på reisegavekort overføres dermed til 2018. Årets vinnere 
av gavekort ble: Tor Magne Lode (gitt av Håland Kjøtt) Ola Rosland (gitt av Wiig 
Gartneri) Anders Steinsland (gitt av IKM Testing) Vinnere av signert drakt ble Hege 
Boganes og Jarand Nærland. Takk til sponsorer og trofast lappe- og kaffigjeng som 
stiller på alle hjemmekamper.  
Tusen takk til alle som var med og håper dere også blir med i 2018. Husk at 
hovedpremien på reisegavekort blir på hele 14.000! 
 
Vil takka Hans Olav Braut som representerer Orre IL med sitt verv som leiar av 
Rogaland Fotballkrets, og Karl Olav Tufteskog som medlem i kontrollutvalet i kretsen.  
I tillegg har vi Mischa Kellerhals og Jan Martin Pollestad som representer Orre på 
kretsdommernivå.  Vi takker og sponsorar som bidreg i Programbladet og 
Scoringsklubben og Kafe Jærbuen som held maten til Tine Fotballskule. 
Og ein stor takk til alle andre som har bidrege i og rundt fotballgruppa i OIL i 2017. 
Håper enda fleire vil væra med i 2018. 
 
Fotballgruppa Orre IL 
 
Leder Sigurd Goa,  
Ansvarleg 7-10år Anne Karin Grødeland 
Ansvarleg 7-10år Solgunn S Frøyland 
Ungdom og dommer ansvarleg Joar Erga 
Programblad Arild Salte 
Nordsjøcupen Tor Magne Lode 
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ÅRSRAPPORT FOR ORRE A – LAG – 2017 

 
Sesongen 2017 ble spesiell på flere måter for Orre sitt A-lag. Etter å ha ristet av seg 
skuffelsen over nedrykk til 5. divisjon, ble det brukt lang tid senhøstes og frem mot jul 
for å få tak i trener. Rundt nyttår var endelig Øystein Nygård på plass som 
hovedtrener. Teamet rundt han ble Olav Erga som hjelpetrener, Jan Magne Erga på 
material og Vidar Haugland som kontaktperson/ oppmann.  
 
Godt med nye spillere kom til i tillegg til den trofaste Orrestammen. I løpet av januar 
var vi mellom 20 til 25 personer på trening. Godt motiverte spillere og godt fremmøte 
på treninger som vanlig på denne tiden. Med ny trener er det alltids en del nytt som 
skal trimmes og får til å sitte. På tross av gode treninger gjorde vi det ikke spesielt 
godt i treningskampene inn mot sesongstart. Den årlige treningsleiren ble heller ikke i 
år prioritert, da svært mange ikke fikk det til i en travel hverdag.  
 
Det startet variert de første kampene. Etter tre kamper med en seier og to tap, varslet 
Øystein Nygård rett før fjerde kamp, borte mot Bakke, at han ville gi seg rett etter 
kampen. Kampen endte med knepent tap 3-2 og vi stod uten hovedtrener. Da ble 
kaptein Olav Wiig raskt satt inn som spillende hovedtrener, i første omgang tenkt 
frem til sommerferien. Kampene fortsatte med stor variasjon. Både i prestasjon og 
uttelling. Olav fortsatte som trener ut sesongen. Prestasjon og samspill kom seg 
betraktelig etter hvert og vi spilte oss til mange målsjanser, men i alt for mange 
tilfeller resulterte det ikke i mål. Til tider et frustrerende sjansesløseri og som også 
kunne ende med enkle mål bakover.  
 
Vi var slett ikke fornøyd med plassering under midten på tabellen til sommeren, men 
hadde god tro på at vi skulle klare oss med en solide innsats gjennom høsten. Det 
holdt ikke. Ved sesongslutt manglet vi et skarve poeng for å klare oss. Av de fem 
siste kampene spilte vi tre uavgjort.   
 
Dermed tok sesongen 2017 oss fra 4. divisjon i 2016 til 6. divisjon i 2018. Det er de 
tørre fakta. Bak dette ligger det mye mer. Kjempe innsats av mange. God utvikling 
hos enkelte. Glede over mål og vunnet kamper. Frustrasjon over tapte sjanser og 
mål. En god gjeng som har hatt mange jille stunder i lag på trening, på kamp, i 
bussen, på spillermøter, på oppsummeringsmøter på loftet hos Olav W og mye mer.  
 
Vi takker for et godt samarbeid med styret, Sølvi vaktmester og Siri Rosland 
 
Fra oss trenere/ oppmenn 
 
Olav Wiig, Olav Erga, Jan Magne Erga og Vidar Haugland 
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Amdal, Joakim 22

Bekkeheien, Espen 84

Bjørnsen, Jarle 15

Ell ingsen, Morten 319

Erga, Jan 181

Erga, Olav 289

Erga, Thomas 91

Galland, Martin 19

Goa, Håkon 80

Goa, Kristian 320

Grødeland, Rune 403

Hansen, Steffen U 21

Hetland, Jan Martin 323

Lie, Daniel 23

Madsen, Sander 20

Nærland, Bjørnar 32

Plinska, Olexander 9

Pollestad, Jan Martin 69

Sandsmark, Ole 19

Sirevåg, Ola 101

Tangen, Trond 5

Tjessem, Kristian 128

Viken, John Arve 18

Wiig Olav 113

Orre A-lag  kamper totalt pr endt sesong 2017

 

 serie/cup/treningskam per

Kamper: totalt 2017

Amdal, Joakim 22

Bekkehei en, Espen 24

Bjørnsen, Jarle 15

El l ingsen, Morten 19
Erga , Jan 25
Erga , Olav 15

Erga , Thoma s 2
Gal land, Martin 19
Goa, Hå kon 19

Goa, Kris tian 18
Grødel and, Rune 15

Hansen, Steffen U 21

Hetland, Jan Martin 23
Lie, Daniel 23

Mads en, Sander 20

Nærland, Bjørnar 14
Pl inska, Olexander 9

Pol les tad, Ja n Martin 10
Sandsmark, Ol e 19

Sirevå g, Ola 5

Tangen, Trond 5
Tjes sem, Kri s ti an 19

Viken, John Arve 18
W ii g Olav 24
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Aldelskalender Orre Idrettslag Fotball 2017 
 

 
 

Plass Navn kamper   Plass Navn kamper 
1 Tjalve Aase 621  41 Tommy Hegre 205 
2 Jan Magne Erga 506  41 Bjarne Lodden 205 
3 Tor Steinsland 492  43 Rudin Pedersen 202 
4 Bjarte Kverneland 425  44 Odd Egil Djøseland 201 
5 Arild Knutsen 409  45 Livar Bertelsen 200 
6 Arvid Wiig 407  46 Jonas Salte 193 
7 Reidar Gudmestad 405  47 Tom Steinsland 207 
8 Hans Olav Braut 404  48 Jan Erga 181 
9 Rune Grødeland 403  48 Tor Rolf Erga 178 
10 Ingvar Aase 387  49 Noralv Pollestad 167 
11 Arild Salte 366  50 Anders Lodden 164 
12 Andreas Salte 357  51 Cato Horpestad 157 
13 Kåre Salte 327  52 Nils Steinsland 152 
14 Nils Nærland 323  53 Anders Frøyland 151 
14 Jan Martin Hetland 323  54 Leif Inge Wiig 145 
16 Jonas Hadland 321  55 Preben Aamodt 141 
17 Kristian Goa 320  56 Andreas Horpestad 138 
18 Morten Ellingsen 319  57 Roald Moland 137 
19 Karl Olav Tufteskog 315  58 Åge Rosland 136 
20 Ole Salte 312  59 Arild Storhaug 134 
21 Ragnar Salte 304  60 Geir Olsen 133 
21 Salemon Mellemstrand 304  61 Per Salte 131 
23 Lars Stangeland 302  62 Edgeir Jacobsen 130   
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24 Ragnar Erga 295  63 Kristian Tjessem 128 
25 Olav Erga 289  64 Trond Olav Salte 126 
26 Joar Erga 285  65 Idar Rosland 119 
27 Trond Ingve Ellingsen 282  66 Karl O Wiig 116 
28 Jon Arne Pollestad 275  67 Odd Jarle Dale 115 
29 Egil Pollestad 274  68 Olav Wiig 113 
30 Kjetil Bore 271  69 Stig R Elvedahl 112 
31 Sigmund Erga 267  70 Emil Otto 109 
31 Sven Line 267  70 Jon Hognestad 109 
33 Jarle Hadland 259  72 Kjartan Ellingsen 108 
34 Jon Hesby 249  73 Pål Håvard Aase 107 
35 Kjetil Erga 241  74 Odd Kåre Røgenes 105 
36 Jan Hadland 228  75 Olav Rege 102 
37 Ole Gunnar Helgøy 222  76 Glenn Tore Aase 101 
37 Jone Pollestad 221  76 Helge Berland 101 
39 Leif Pollestad 220  76 Jan Erling Sletthei 101 
40 Martin Knutsen 215  76 Ola Sirevåg 101 

     oppdatert des 2017   

   
   
   

J-7  fotball 
Årets lag har bestått av Hanna Salte, Ada Løge Salte, Amanda Selje, Anna Mossige, Michelle 
Lokøy og Tomine Bjorland. Ines Martine Reys deltok fram til sommaren. 
Trener dette året har vore Arne Petter Mossige, i lag med Arne Refsnes som har trent G7.  
I april var me på Jæren sparebank, og i september var me på Kiwi-knotten. Jentene har vore 
veldig ivrige og vist meget stor framgang. Det har vore godt oppmøte på treningene og 
kampene.  
  
Trener Arne Petter Mossige 

 
 

Michelle Lokøy, Anna Mossige, Tomine Bjorland, Hanna Salte, Ada Løge Salte, trenar Arne Petter Mossige 
Fraværende: Ines Martina Robledo Reis 
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J-8 fotball  
 

Året som har gått har vært kjekt. Jentene har vært med på Jæren Sparebank Cup på 
Klepp og Rosseland’s Team Bygg Cup. De fleste var med på Orre sin Tine 
Fotballskule i august. Serie kampene har gått veldig bra, de har vunnet, tapt og spilt 
uavgjort med et smil og mye glede. Jentene har stilt bra opp til trening, med 
pågangsmot og mange spørsmål. Litt turning og og syklubb tendenser er det og. 
Jentene er en herlig gjeng som blir bedre og bedre i fotball, håper alle stiller meste 
år. 

Årets spillere:  Nikoline G Tegle, Mille Benedicte Egeland, Karen Marie Grødeland,                      
Molly Martine Frøyland, Marie Bore,  Tilde Hadland,  Anastazja Kajczynska, Dejla 
Zekic,og Live Wiig 

Trene: Nina P. Gjerdal og Bente J. Egeland 

Oppmann: Tina G. Hadland 

 

Bak frå venstre: trenar Nina Gjerdal, Tilde Hadland, Dejla Zekic, Anastazja Kajczynska, Nikoline Gjerdal Tegle, 
oppmann Tina Hadland, trenar Bente Johnsen EgelandFramme frå venstre: Molly Martine Frøyland, Mille 
Benedicte Egeland, Karen Marie Grødeland, Live Wiig. Fraværende: Marie Bore 
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J-9 og 10 

 

Årets jente 9 har bestått av desse spelarane: Ane Salte, Maria Mehlum Erga,Mariell 
Lavina Thorsen – Kilgreen, Patricija Branta – Sermele, Victoria Hognestadog    
Justina Bajarciene 

Årets jente 10 har bestått av desse spelarane: Sanne Pollestad, Leah Moland,  
Amina Zekic, Ula Michalska, Ida Marie Sollid Friestad, Kate Kristapsone og Rebecka 
Lokøy  

Trenere: Arild Salte og John Pollestad. Oppmann: Marie Sollid.  

Etter å ha evaluert 2016 sesongen fant me i år ut at me var nok spelara til både ei 
Jente 9 gruppe og ei gruppe med Jente 10, derfor blei dei påmeldte i kvar sine 
årskull.   

Sjølv om me har hatt 2 årskull ( 2008 modeller og 2007 modeller) så har me allikevel 
valgt å ha felles treninger og felles trenere til denne gruppa som i fleire år har spelt 
samen og begynner å bli godt samspelte. Me har og sett på det som ein styrke til å 
ha muligheten til å bruka spelare fra begge årstrinna på begge laga, noko me har 
måtte gjera for å få kabalen til å gå opp.  

Men i år som i fjor så har det ikkje det våre noko problem. Jentene har stilt opp og 
foreldre/føresatte har kjørt til alt fra Stavanger i nord til Eigersund i sør. Alltid med eit 
smil og godt humør.  

Mari, mor til Ane, kom overraskande på trening ein dag i april med nye UMBRO-
gensere til gjengen. Desse blei sponsa av Mari sin arbeidsgiver, Santander 
Consumer Bank. Dei fekk påtrykt sine initialer og OIL sin logo og det blei tatt eit fint 
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lagbilde av jentene. (Se bilde). Tusen takk til Mari og jobben hennar for denne flotte 
gaven.  

Som sagt fleire gonger før så er det  «minste føre»  å vera i laglederteamet for denne 
jentegjengen og med deira foreldre, aldri eit nei eller sure miner –sjølv om treninger 
og kamper ikkje kvar gong har våre like jille med tanke på resultat og på veret.  

Begge laga deltok på Jæren sparebank cup. Her var me ikkje best med tanke på 
antall mål men me va garantert best på god innsats, beste heiagjeng og best humør 

Jente 9 deltok på Teambygg cup på Rossaland. 

God deltaking fra jente 9 og jente 10 på Tine fotballskule som blei arrangert av OIL i 
august.  

Før sommerferien kjørte me sommeravslutning i samme stil som året før med grilling 
og fotballkamp. Og i år vant ENDELIG me vaksne, det gjorde godt med revansj etter 
at me blei grusa av jentene året før.  

Som avslutning etter endt sesong nå i høst hadde me ein time med bading og 
deretter pizza og brus i hallen. 1 

Sjølv om me formelt har avslutta sesongen har me fortsett med treningane i lag med 
jente 11. Nå er me plutselig oppi 18 stk på trening og det gjer oss nye muligheter.  

Jente 9 og jente 10 vil frå neste sesong av spela på større bane. Det betyr fleire 
spelara på banen samtidig, så korleis neste sesong blir sjåande ut er pr.skrivande 
stund ikkje heilt avklart. Men me setter pris på at jentene fortsett å komma på trening.   

Tusen takk til alle jentene – dokker har våre kjekke og kjemeFLINKE og fremgang 
kan me sjå fra trening til trening.  Me håper at ALLE blir med til neste sesong – me er 
avhengige av kvar og ein av dokker og ALLE har noko ute på banen å gjer.  

Ein stor takk også til dokker vaksne som stiller opp og er så positive til å få laga til å 
fungera. Det har også fungerte kjempefint å bruka vår lukka facebooksie til å formidla 
beskjeder. 

Me må og få retta ein ekstra stor takk til John som nå har gitt seg som trener. Me 
synes det var dumt at han gjer seg men me håper at han alikevel blir å sjå på nokre 
treninger og kamper fremover. John har gjort ein kjempejobb og hadde ansvar for 
jente 10 på kampane. Lykke til med nye utfordringer John 

 

Helsing Arild, John og Marie 
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J-11 fotball 

 
 
Bak frå venstre: Elena Drozdik-Stangeland, Nora Mossige, Sanne Scheie Erga 
Framme frå venstre: Alva Løge Salte, Malena Frøyland, Sina Goa, Sofie Telstø 
 
Laget trente fast en dag heile vinteren og sesongen ble som vanlig innleda med 
Jæren Sparebankcup første helga i april. Dette var en god opplading til sesongstart 
25. april heime mot Varhaug. Me var i ei pulje med gode, lokale lag. I vårsesongen 
vart det både seirer og tap. Litt knapt med spillere så gjennom hele sesongen ble det 
lånt spillere for det meste av j13(12 åringer) men og j10. Siste kamp før ferien ble 
spelt mot Vigrestad 13. juni. Jentene trente til skuleslutt før de tok ferie. 
3.-5. august var det klar for Lyngdalcup. Orre spillere ble som vanlig innkvartert  på 
Lyngdal Kristne skule, ilag med blant anna Voll IL og Lye IL. En kjempe fin turnering 
både sosialt og sportslig, kjekt å møte andre lag en vi møter i serien. Tross mye regn 
alle dager ble det en flott turnering. 
Høstsesongen starta for de fleste med Tine fotballskule første helg etter skulestart. 
Deretter var det igang med trening og kamp. To klubber hadde trukket laget iløpet av 
sommeren men to nye kom inn. God innsats, og sesongen ble avsluttet 24. oktober 
med seier over Vigrestad. 
Fortjent pizza og brus etter sesongslutt og igang med trening igjen. Jenten trener nå 
ilag med J10 for å få flere spillere på trening. Her er det Frank og Arild som har 
ansvaret. 
Jentene er positive til å fortsette med fotball neste sesong. 
 
Trener: Frank Frøyland, reserve: Andreas Salte. Oppmann Anne Merete Løge 
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J-13 fotball 
J-13 har bestått av:  
Anne Lode, Herborg Wiig, Live Selvik Erga, Rikke Erga, Tuva Marie Salte, Tale 
Ellingsen, Omine Goa, Amalie Elisa Erga Wiers, Ida Lovise Tysdal Kristiansen, Anna 
Rosland, Astri Bjorland Salte, Tilja Ellingsen og Oda Ueland. (Super-reserver: Sina 
Goa og Julie Rosland) 
Trener: Trond Ingve Ellingsen  
Oppmann: Ann Kristin Ueland 
 
J13 er en fantastisk gjeng med positive og lærevillige jenter. Det har vært godt 
oppmøte både på trening og kamp. De har trent 1,5 time mandager og 1,5 time 
torsdager. Kamper er hovedsaklikt blitt spilt på tirsdager. Det har vært jevne og 
spennende kamper både i vår- og høst serien. 
 
Vårserie 2.div avd 02    Høstserien 2.div avd 05 

 
 Klubb K V U T MF P   Klubb K V U T MF P 
1 Eiger 2 8 8 0 0 39 24 1 Madla 1 9 8 0 1 24 24 
2 Frøyland 1 8 7 0 1 28 21 2 Varhaug 1 9 7 0 2 7 21 
3 Austrått/Hana 8 5 0 3 17 15 3 Sunde 1 9 5 2 2 21 17 
4 Ålgård 1 8 4 1 3 -6 13 4 Orre 1 9 5 1 3 12 16 
5 Havdur 1 8 3 0 5 -4 9 5 Havdur 1 9 3 5 1 4 14 
6 Varhaug 1 8 3 0 5 -6 9 6 Midtbygden 1 9 4 1 4 1 13 
7 Orre 1 8 2 2 4 -2 8 7 Bryne 3 9 2 2 5 -15 8 
8 Bryne 3 8 1 1 6 -16 4 8 Tonstad 1 9 2 1 6 -26 7 
9 Tonstad 1 8 1 0 7 -50 3 9 Tjensvoll 1 9 1 2 6 -5 5 

 
 

J13 har deltatt i : 
Nordsjøcup, her var to lag påmeldt.  
Kvia-serien (B-gruppe), 4 innledende kamper med 1 tap, 1 uavgjort og 2 seirer. Tap 
2-1 i kvartfinalen mot Vardeneset BK.  
Lyngdalscup, her vant jentene alle 4 kamper i innledende spill, og tap i kvartfinalen 0-
5 mot Bogafjell. Jentene var kjempe flinke, og gjorde en fantastisk innsats tross "øse-
pøs" hele helgen.  
OBOS-cup, her startet vi spill i august med 0-9 seier i kvartfinalen mot Havørn, 2-1 
seier i semifinalen mot Midtbygden 1, og avslutta med finale i Randaberg Arena med 
4-3 seier over Åkra 1 i en vanvittig spennende finale hvor jentene lå under 3-1 da det 
gjenstod 10 minutt av kampen. 
 
Som avslutning etter endt sesong, og seier i OBOS-cup, var vi så heldige å bli invitert 
av Jette til en kjempe kjekk kveld på Kafe Jærbuen med god mat, og utdeling av 
blomster og fine ord fra treneren.  
Tusen takk til heile laget, trener og foreldre som alltid stiller mannsterke opp både på 
heime og borte kamper. 
 
Mvh. Ann Kristin Ueland. 
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Bak frå venstre: oppmann Ann Kristin Ueland, Anne Lode, Rikke Erga, Live S Erga, Anna Wiig 
Rosland, Ida Lovise Tysdal Kristiansen, Tuva Marie Salte, Herborg Wiig, trenar Trond Ingve Ellingsen 
Framme frå venstre: Omine Goa, Astri Bjorland Salte, Oda Ueland, Tilja Ellingsen, Amalie Erga Wiers, 
Tale Ellingsen 
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G-7 fotball 
 
Det har vore eit gildt og lærerikt år for guttane. Oppmøte på trening og kamp har vært 
bra, men det er litt lite med ca.6 gutter når me spiller 5-er fotball. 
Første del av sesongen gikk det litt opp og ned, men etter ferien og Tine fotballskule 
så var guttane mye bedre. På trening har me for det meste konsentrert oss om 
ballkontroll, pasninger og keepertrening. 
Me avslutta sesongen med pizza og brus på loftet i hallen. 
 
 
Trener:Arne Refsnes 
Oppmann: Hilde Refsnes 
6-7 Gutter har deltatt på kamp og trening. 
 
Guttane har vært med på 3 turneringer: 
Grønt Gras på Frøyland 
Jæren Sparebank Cup på Klepp 
Knotten på Bryne 
 
I tillegg deltok alle på Tine Fotballskule 
 

 
 
 
Bak frå venstre: Thore Erga, Håvard Tjessem Holta, Joachim Horpestad, trenar Arne Refsnes 
Framme frå venstre: Snorre Refsnes, Dylan Zekic, Harley Salte, Kasper Øgård 
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G-8 fotball 
 
15 gutter, inkl 3 gutter frå 2008 kullet, fordelt på 2 lag, orre 1 og 2. 
Laga har møtt Bryne, Varhaug, Kåsen, Voll, Sandnes Ulf, Klepp, Hognestad, Havdur, 
Nærbø og Rosseland til kamp. 
Deltatt på 2 turneringer, grønt gras i slutten av april og Lucky bowl cup, Egersund i 
september. 
11 av guttane deltok på Tines fotballskule. 
Året har vore bra, godt oppmøte på trening og til kamp. 
Ivrige fotballspelarar som dei fleste deltek på vintertrening også:-) 
 
Avslutning på Lucky bowl i Sandnes, med bowling, pizza, brus og is. 
(Det eine laget vant avslutning for 7 personer på Lucky bowl cupen) 

 

 
 

Bak frå venstre: trenar John Olav Lothe, trenar Lukasz Poweska, trenar Vidar Fjermestad, trenar 
Johannes Pollestad, oppmann Elin Rosland 
Midt frå venstre: Hans Petter Åse Lothe, Kristoffer Orre Kverneland, Leon Pollestad, Endre Haugland 
Røstvik, Noah Mæland 
Framme frå venstre: Sebastian Drozdik Stangeland, Theodor Rosland, Stian Lode, Kacper Lukasz 
Poweska, Jonas Bjorland Salte, Mathias Brink Friestad 
 
Fråværende: Aleksander Pawel Wieczorek, Lars Salte og Sebastian Tønnesen 
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G-11 fotball 
 
G11 har hatt en kjekk sesong, med fin fremgang på lagspillet sitt. De har vært 8 
spillere gjennom sesongen. 
 
Trener: Håkon Goa Oppmann: Silje Helleren 
Spillere: 
Sondre Wiig (2006)                                          Sebastian H.Holen (2006) 
Sindre Bore (2006)                                           Sander Wiig (2006) 
Magnus Grødeland (2006)                               Birger Salte (2006) 
Thomas Hognestad (2006)                              Tobias Telstø (2007) 
 
Guttene har hatt fast treningsdag på mandager og onsdager, og kamp hver tirsdag 
når serien startet. Trener har hatt mest fokus på ball kontroll og samspill gjennom 
sesongen. Og det har vært godt oppmøte på både trening og kamp. De har fått 
smakt på både seier og tap. Vi har vært litt sårbare om frafall og skade, men fått god 
hjelp av G12 og G9. De har deltatt på 3 turneringer totalt, samt tilbud om fotball skole 
som flere deltok på (Tine fotballskole). Det har også vært tilbud om både sommer og 
vintertrening. Og vi er heldige og har fått med oss to nye spillere til neste år. 
Ellers hadde vi en koselig sesong avslutning med bowling og team building for laget. 
 
Takk for et fint fotballår! 

 

 
. 

Bak frå venstre: oppmann Silje Helleren, Sander Wiig, Birger Salte, Thomas Hognestad, trenar Håkon 
Goa 
Framme frå venstre: Sindre Bore, Magnus Grødeland, Sondre Wiig, Sebastian Helleren Holen, Tobias 
Telstø 
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G12 fotball 
 

 
 
Fra venstre: Jøran Hadland, Keerati Jongnok, Knut Orre, Daniel Aase, Gabriel Refsnes, Ted Erga, 
Markus Bore, William Pollestad, Jonas B. Friestad og Jarle Hadland.  Ikke tilstede: Marius Tveit 

 
G12 er en fotball”gal” gjeng med svært ivrige spelere. Nesten 100% oppmøte på 
treninger og kamp. 
Har trent fotball hele året. På vinteren også i Orrehallen og med mandagsjogg i 
Salteskogen. 
Starta fotballåret med deltakelse på NordsjøCup som G13. Kjekt å få prøve seg ett år 
tidligere og få smake på futsal-spel i hallen. 
Deltatt på Team Bygg Cup og på Lyngdals Cup. 
Har spelt veldig godt i serien. Lite skader og mange kamper med seier 
4 av guttene speler også på G14 og er med på kamp der. G11 hadde behov for hjelp 
i deres seriekamper, så vi har byttet på å delta også her.  
 
Trener: Jarle Hadland 
Oppmann: Conni Erga 
 
Takk for et fint fotballår! 
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G-14 fotball 

 
Det er spilt 18 kamper i løpet av sesongen.13 seire 1 uavgjort og 4 tap. Guttene kom 
på 3. plass i sin pulje. I tillegg har de deltatt på Lyngdalcup, Trollcup, bidratt på Tine 
fotballskole og dømt barnefotballen.  Det har vært et godt år for guttene; både på 
sosialt/relasjonsnivå og sportslig nivå.  
Skriv inn i den rekkefølge som er på bilde. : Are Løge Salte, Brede Refsnes, Bjørnar 
Sunde, Per Erga, Emil Salte, Mattias Oliver Game, Julie Rosland, Ole Johan Orre, 
Tomas Moi Håland, Ted Erga, Gabriel Refsnes, Markus Bore, Omine Goa, Herborg 
Wiig 
Guttene har trent gjennom hele året. Oppmøtet på treninger har vært godt og stabilt, 
hvilket kan være en indikator på at trivselen er høy. Sportslig med 3. plass i puljen er 
knall bra! 
Kjetil ønsker å fokusere på relasjoner og samhold, og før sommerferien legger Tina 
og Marianne til rette for at guttene med familier kan samles på loftet i hallen, spise 
pizza og se champion league kamp samen.   
Flere av spillere har vært plaget av skader. Tiltak rundt dette er å bruke mer tid på 
uttøyning på trening, samt besøk av personlig trener for å dra gjennom øvelser for å 
styrke muskulatur og generell oppvarming/uttøyning. 
Lyngdal cup 2017 ble en sportslig nedtur. 3 kamper, 3 tap. Vi dveler ikke noe mer 
ved det. I 2018 satser vi på Kattegatt cup i Grenå, DK.  
I oktober var vi sammen med Frøyland på Trollcup i Kristiansand.  Dette var 11 
mannsturnering med høyt nivå. Gruppespillet ble det 2 seire, 1 tap som ga 2. plass i 
puljen. Det ble for stritt i A sluttspillet og vi røk ut i første kamp. Kjekk og nyttig 
erfaring, både å trene med Frøyland og å spille på stor bane. Takk til foreldre som 
betalte, da dette var uten støtte fra idrettslaget. 
Vi ble invitert til Kafe Jærbuen for avslutningsfest. Kjetil holdt tale hvor hver enkelt 
spiller fikk tilbakemeldinger på utviklingen i arbeidsåret. Årets innsatspokal ble tildelt 
Brede Refsnes.  
Til Kjetil: Det er summen av mange småting som danner en helhet. Du er alltid ute i 
god tid, du har alltid en plan, du er positiv til innspill, du observerer andre trenere og 
lag for inspirasjon og du er mann nok til å gå i rosa genser. Takk for innsatsen du har 
lagt ned i laget 2017. 
Foreldregjengen er gode til å stille opp. Det er alltid lett å få sjåfører til kamp, det er 
alltid mange forelde og ser på kampene. Takk til Hilde og May Elin laga til kveldsmat 
på siste trening før jul. Denne type aktiviteter betyr mye for relasjoner i laget og vi 
håper det blir flere sosiale aktiviteter rundt Kjetil og laget i 2018. Jette/Kafe Jærbuen: 
takk for is, rosa t skjorter/genser, personlig trener og avslutningen.   
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Bak frå venstre: Emil B. Salte,  Bjørnar Sunde, Julie Rosland, Brede Refsnes,Mattias Oliver Game 
Mid. v: Tomas Moi Håland, Knut Orre, Gabriel Refsnes. Ole Johan Orre, Per Erga, Kjetil Bertelsen 
Framme frå venstre: Markus Bore, Omine Goa, Are Løge Salte, Herborg Wiig, Ted  Erga,   
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ÅRSMELDING ALLIDRETTEN 2017 
 
Allidrettsstyret 2017: 
 
Leiar:    Kirsten Pollestad Heskje 
Nest-leiar:   Margrethe Lilleland 
Trenar- koordinator:  Hege Kverneland Mjølsnes 
Sportsleg:   Åsne Fitje Wiig 
Styremedlem :  Kjell Åge Skauvik 
 
 
Allidretten har i år hatt treningstilbud for gruppene 1-3år, 4år og 5år. Me i styret vil 
takka våre flinke og engasjerande trenarar for det gode arbeidet dei legg ned i 
treningane. Samt foreldre som har stilt opp ved behov og på dugnad. Det har vore 
kring 50 ungar innom gruppene våre, noko me er veldig fornøgd med. Det er kjekt å 
sjå nye ungar og foreldre som engasjerer seg i idrettslaget anten som trenar, 
medhjelpar og på dugnad. Nye impulsar og idèar er kjærkomne og alle kan bidra med 
noko, både små og litt større oppgåver. Det er også ein kjempe flott måte å verta kjendt 
med bygdefolket og foreldre med ungar i same alder. Kom og ver med, me har det 
veldig kjekt i lag og saman med ungane våre!  
 
 
Aktivitetar kalenderåret 2017: 
 
 
Samarbeidsklubbane 
Samarbeidsgruppa består av Orre, Voll, Varhaug og Vigrestad IL. Orre arrangerte 
friidrettsdag i april 2017. Vigrestad arrangerte ballsirkus i oktober 2017. 
Samarbeidsgruppe hadde møte på Varhaug 26. april 2017. På møte blei me enige 
om å inkludere 0-3 års gruppa på arrangmentene, samt at salg av mat og drikke 
under fellesarrangment er opp til kver enkelt klubb. Me ynskjer å fortsette med to 
arrangmenter i året. Varhaug skal arrangere friidrett aprill 2018 og Voll oktober 2018. 
Undheim har valgt å trekke seg ut av samarbeidet.  
 
Sommaravslutning med premieutdeling for allidretten 
Me hadde sommeravslutninga innandørs i hallen. Me laga til ei aktivitetsløype der 
ungane fekk utfolda seg på ulike øvelsar. Me solgte lapskaus og kaker. Takk til foreldre 
som hadde bakt kaker. Høgdepunktet for ungane var sjølvsagt å få pokal for flott 
innsats i treningsåret 2016/2017. Ellers var det leik og mykje god drøs. 
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Pokalar til 2011-kullet som var ferdig i allidretten sommeren 2017 

 
 
Juleavslutninga var første sundag i advent. Som i fjor arrangerte me ei felles 
juleoppvisning og avslutning for allidrett og fotball opp til 12 år. Me hadde innmarsj, 
tenning av adventslys, og framføring av «Stopp ikkje mobb». Vidare framførte 4- og 5 
åringane 2 sangar og 1-3 årsgruppa hadde framvisning av lek og sang. Me var samla 
omtrent 300+ i hallen og i år var det nok graut til alle. Nissane kom med gråtass og 
delte ut godteposa og me hadde lotteri med mange flotte gevinstar. Alle trenarar og 
oppmenn fekk også ein julebloms. Eg trur alle kom i god julestemning denne dagen. 
 
Symjing. Trenarane for 5-åringane har teke livredningskurs og denne gruppa har fått 
mulighet til å benytta bassenget. Trenerane for 4 åringane kjem sterkere tilbake neste 
år. Dette er eit kjempe bra tilbud der ungane får verta trygg med vatn og ei fin 
kvalitetstid saman med foreldre. Me oppfordrar også alle om å støtta opp om 
familiesymjinga på fredagane. Takk til Marianne Sunde som har kontroll på 
badevakter, livredningskurs og økonomi.   
 
Trenerkurs. I år fekk trenera i allidretten tilbod om å delta på trenarkurs på Bryne. Me 
hadde 2 trenare fra Orre som deltok på kurset 25-26. november.   
 
Økonomi. All økonomi vert ført gjennom hovudkasserar. Sommeravslutninga går  
cirka i nullgang, litt inntekter får me fra juleavslutning der me har lotteri, men størst 
inntekt får gruppa fra Orremila, Pølsemilå og Nordsjørittet som framleis vert ført under 
allidretten. 
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Grønt gras: 2011-kullet var ferdig i allidretten våren 2017 og avslutta med 
fotballturneringa Grønt gras Orstad, samt høgfjellsturneringa på Lye etter 
sommerferien. Dette var både nytt og spennande og ungane viste stor glede og flott 
innsats. Takk til Arild Salte, Janne Erga og Kirsten Pollestad som hadde 
fotballtreningar i førekant av turneringane. 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nokon av 6-åringane (2011-kullet) på grønt gras turneringa på Orstad 
 
 
 
 

Trenarar for allidretten haust 2016/ vår 2017 
 

Gruppe   Trenarar Treningstid  
 

1 – 3 år  
Født  2014, 
2015 og 2016 

Monica Drozdic  
Hege Grødeland 

mandag kl 17- 17:50 

4 åringar  
 
Født i 2013 
 

Margrethe Lilleland 
Kjell Åge Skauvik 
Åsne Fitje Wiig 
Hege Kverneland Mjølsnes 

onsdag kl 17-17:50 

5 åringar   
 
Født i 2012 

Lene P.Thue 
Ole Tommy Vatland 
Gry Haga 
Stig Hetland 

tysdag kl 17-17:50 
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1-3årsgruppa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4-årsgruppa (2013-kullet) 
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5-årsgruppa (2012-kullet) 

 
 
 
 

 
 
 
 

MOSJONSLØP 
 

Orremilå 2017.  
Lordag 25.februar stilte det 144 tøffingar på startstreken for 5km og 10km. Dette er 
imponerande då ein vakna opp til snø tidlig morgon. Ved start var heldigvis snøen 
smelta men det bles friskt frå sør-aust og det var regn i lufta. Men det stoppa ikkje 
pågangsmotet til ekte jærbuar som sleit seg igjennom løypa i piskande regn siste del. 
Det var mange kalde men glade løparar som fekk medalje då dei passerte 
målstreken i Orrehallen. Her vart det servert varm havrasuppa og buå var open for 
påfyll av energi. Vinnarar av 10km var Narve Gilje Nordås (33:29) og Maria Wiig 
(38:13). Vinnar av 5km var Torbjørn Aareskjold (19:38) og Elin Gjesdal (28:46). Beste 
orrebu på 10km var Lars Stangeland (37:52) og beste orrebu på 5km var Brede 
Refsnes (32:31). Det vart også arrangert barnaløp men forståelig nok deltok det ikkje 
så mange i år. Men dei tøffe som fullførte kunne stolt motta medalje og gratis pølse i 
mål. Vandrepokalen gjekk i år til 5.klasse, der flest elever prosentvis deltok. 
Tusen takk til Jan Refsnes og den flotte dugnadsgjengen for eit bra fullført 
arrangement. Neste Orremil er 10.mars 2018.  
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Løypa vart kontrolmålt på nytt i år. Start ved Pollestadvegen og målgang inn Orrehallen. 
 

 
Barnaløpet 
FV: Karen Marie Grødeland, Sanne Pollestad, Sebastian D. Stangeland, Michelle Lokøy, Harley Salte, Martin 
Fosnes Birkeland (med mor), Leon Pollestad, Synva Fosnes Birkeland, Luke Pollestad (skjult), Ian Salte (delvis 
skjult) Tomine Bjorland, Mandius Bjorland og 3 frå utanbygds.  
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Ungdommens Nordsjøritt 2017  
Starta frå Orrehallen lordag 10.juni. Her var Arild Salte & co ansvarleg for det praktiske kring 
rigging, hallen og start. I år var det ekstra stas at tidligare sykkel-proff Thor Hushovd stod på 
startstreken i lag med mange flotte ungdommer. Det var intervju og ekstra blest før start. Orre 
IL stilte med ATV fremst i løypa og takk til alle som deltok på denne dugnaden. 
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Pølsemilå  
I samarbeid med Håland kjøtt, arrangerte Orre IL Pølsemilå på Klepp for fjerde gong lordag 
9. september. Det var bra oppslutning og 221stk fullførte milå.I tillegg var det 40stk som 
gjekk løypa og barnaløpet sette rekord med over 90 fantastisk sprudlande ungar. Me håpar at 
orrebuen finn fram joggeskoa og deltek til neste år, i år var det kun 3 orrebuar som deltok. 
Tore Kåstad underhaldt og fekk opp trøkket opp Verdalsbakken, der han grilla pølser og var 
motivator for løparane, kjempe kult. Det vart sett løyperekord; Jarle Risa sprang inn på 
imponerande 34:29. Beste dame vart Anne Brit Espeland på tida 47:44.  
Vil takka Oddvar Undheim og Hanne Fosnes som var med og merka løypa på fredag kveld. 
Det var ein kald og blaut fornøyelse, men me ofra oss bare det vart fint vèr på lordagen! 
Vil også takka alle som var med på dugnad denne dagen, ein god og positiv gjeng som 
representerer Orre IL. Og tusen takk til Håland kjøtt som sponser oss og gir oss tilliten til å 
arrangera dette mosjonsløpet der idrettslaget får heile overskuddet. I år sat me igjen med 
omlag 40.000kr.  
 

Det var strålande sol og glade løparar til start på Pølsemilå 2017 
 
For mosjonsløp: Bente Norunn Jacobsen 
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IDRETTSMERKET 2017 
 
I 2017 var det 9 kvinner og 5 menn som har fullført krava til idrettsmerket. 
Det er 8 kvinner og 2 menn som har påbegynt krava, men fullført 2 av 4 krav (utholdenhet og 
sprint) gjenstod når fristen utløp. 
 
 
Kvinner Antall: Menn: Antall: 
Bente Birkeland 16 Lars Erga 66 
Gerd Karen Kaldahl 37 Ingvar Vigre 49 
Bente Norunn Jacobsen   2 Gudmund Rosland 42 
Hanne Fosnes   1 Steinar Bottenvik 42 
Margrethe Lilleland   1 Vebjørn Kaldahl Bottenvik   4 
Eline B. Wiig   2   
Marie Sollid   1   
Mari Obrestad   1   
Ingvild Kaldahl Bottenvik   5   

 
Utmerkelser dette året: 
Hanne Fosnes                           Bronsemerket 
Margrethe Lilleland                 Bronsemerket 
Marie Sollid                               Bronsemerket 
Mari Obrestad                          Bronsemerket 
Ingvild Kaldahl Bottenvik        Sølvmerket 
 
For første gang på mange år er det flere som har tatt idrettsmerket, mange er nesten i mål så 
det er bare å sette seg mål for neste sesong. 
 
 
Steinar Bottenvik 
 
 
Årsmelding Seniorgruppa trim ORRE IL 2017 
 
Eit nytt aktiv år er over. Sjølv om enkelte etterkvart sluttar av er ei trufast gruppe å sjå 
i Orrehallen kvar tirsdag. Enkelte nye ansikter dykkar opp i blant, men me såg gjerne 
at fleire nytta høvet til mosjon og sosialt samvær eit par timar i veka. Pr. dato er ca. 
25 kvinner og menn aktive i gruppa.  
Me registrerer òg at andre ser positivt på aktivitetane denne aldersgruppa driv.  
Takk til Anlaug R. med hjelp av Kari G. for innsats og glød gjennom mange år. Det 
same til Helga og Odd Undem som skaper trivsel og glede og gode opplevelser i 
kvardagen med invitasjon til grillparty og grøn glede på deira heimetun. Året 2017 
vart avslutta med felles julemåltid, denne gongen med lunsjbuffèt på Sola 
Strandhotell. 
    INGVAR 
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Årsmelding fra håndballgruppa 2016/17 
 
Gruppa har bestått av: 
Leier:   Hege Boganes 
Sportslig:  Anne Marie Wiig Rosland 
Medlemmer:  Mari Oberstad 
  Elin Røstvig 
 
Dette har vore ein kjekk og aktiv sesong for alderbestemte klasser i håndballgruppa. 
Vi er heldige som får ha håndballkamper på torsdager som fyller hallen med masse 
folk og god stemning.  
Jorunn Pollestad er representant for Orre Idrettslag i Håndballforbundet sitt 
appellutvalg detter er det øverste organet i forbundet. Takk for viktig arbeid. 
 
Sportslig: 
Dette året har vi hatt 2 lag i aktivitetserien 9-11 år og eit lag i seriespill J13. 
Minihåndball for 6-8 åringer.  Totalt ca 75 spelarar gjennom sesongen. G 11, J11 og 
J13 har deltatt på den årlige Quart-cup i Kristiansand, som er eit arrangement som vi 
alltid gleder oss til å reise på sammen med foreldre, trenere og oppmenn. Ca 40 
stykk fra Orre reiste dette året. J13 har og delteke på Hana-cup, Kor de tapte B-
sluttspillet. Vi har arrangert ei minihåndballturnering og hatt kampdager for laga i 
aktivitetserien og seriespill for J13. Nytt for dette året har vi arrangert håndballdag på 
høsten. Vi fikk god hjelp fra 3 ungdommer  fra Nærbø IL. De hadde ansvaret det 
treningsprogrammet, Vi dela dagen opp i to etter alder. Vi hadde fruktpause sponset 
av Orre-handelslag og avslutta dagen med risengrøt sponset av Kafè Jærbuen. Det 
var nesten  70 stykk påmeldte. Trenere har delteke på trenerkurs. Tusen takk til 
trenere og oppmenn, uten dere hadde vi ikke hatt det samme håndballtilbudet. 
Dommersiden har vi slitt litt med, men kommet i mål til slutt. Vi har fått god hjelp av 
både lokale og andre klubber til dømming på heimekamper. Dette har kommet bra 
med. Sekretariatet sette vi opp på dugnad med opplæring fra håndballgruppa, dette 
fungerte bra. Vi har hatt 2 trener og oppmann-møter i løpet av sesongen. Det blei 
drøftet positive og utforringer som kvart lag hadde. Sesongavslutning for de som ikke 
deltok på Quart-cup var med pizza, slush og diplom i hallen.  
 
Vegen videre : 
Sportslig aktivitet har vore hovudfokus. Vi har planer om å arrangere minihåndball-
trener kurs til høsten 2017. Vi vil takke trener og oppmenn som gjøre ein fantastisk 
jobb i det daglige. Takk til Sølvi som gjør at vi kan komme kvar dag til hallen. Takk til 
Siri som alltid passer på oss med påminnelser osv. Takk til alle som stiller på 
dugnader og hjelper til.  
 
Vi fra håndballgruppa takker for oss og ønsker ny håndball-komitè lykke til.  
Hilsen Håndballgruppa 2016/2017  
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MiniHåndball 
 

 
Inez Reis, Kasper Ødegård, Anna Mossige, Tomine Bjorland, Ester Priesner, Hanna Salte, Ada Løge 
Salte, Harly Salte, Snorre Refsnes, Håvard Tjessem Holta, Michelle Lokøy, Thore Erga, Alma Skauvik 
og Dejlan Zekic. 
Trenere: Kjell Åge Skauvik, Aili Erga, Carl Priesner Og Mona Egeland. 
 
Har deltatt på 4 turneringer i løpet av Året. Hjemme på Orre, Varhaug, Bryne og 
Undheim.  
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J/G 7 Håndball  
 

 
Bak fra venstre: 
Stian Lode, Nikoline G. Tegle, Mathias Brink Friestad, Jonas B. Salte, Marie Bore, Leon Pollestad, 
Hans Petter Lothe, Sebastian Stangeland, Kristoffer Orre Kverneland, Alexander Wieczrek 
Fremme fra venstre: 
Mille Benedicte Egeland, Tilde Hadland, Karen Marie Grødeland, Endre Haugland Røstvig, Noah 
Mæland, Live Wiig, Dejla Zekic, Magnus Priesner, Mina Moland-Bergene, Molly Martine Frøyland 
 
Det har deltatt mange ivrige 7åringer, totalt 21 stk. Gjennomsnittlig har det vært 18 
stk på treningene. Vi hadde 1times trening og var 4 trenere. 
Hovedtrener Aase Marie Orre, hjelpetrenere, Jette Bjorland, Eirin Larsen og Tina G. 
Hadland oppmann og hjelpetrener. 
Vi har stilt med 4lag på turneringene. 3 mix og 1guttelag, siden det er få jenter og 
ingen ville være alene jente på et lag. lagene bestod av 2lag med 2-3G & 2J. 1.lag 
2G & 3J og 1.lag med 4-5gutter. vi spilte i ring 10, sammen med Undhjem, Bryne og 
Varhaug. 
Orre startet sesongen med turnering 12.11.16, Det var kjempe kjekt og godt 
oppmøte. 
17/12-16 Bryne, Timehallen 14/1-17 Varhug, Varhaughallen 11/3-17 Undheim, 
Undheimhallen 
 
Tina Gjerde Hadland 
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J/8-9 Håndball  
 
Jenter 8-9 består av 15 jenter som er jevnt fordelt av spiller som er født i 2007 og 
2008.  
Jentene har hatt en trening i uken, og det har vært godt fremmøte både på trening og 
på kamper. Flere jenter kom til etter hvert utover i sesongen, veldig kjekt at de har 
vært så mange på treningene.  
De har gjennom sesongen vært med på fire turneringer som har vært på hhv Bryne, 
Vigrestad, Klepp og Varhaug. Innsatsen på kampene har vært god, og jentene har 
vunnet mange kamper. Jentene har utviklet seg godt i løpet av sesongen og de har 
vist stor fremgang fra i fjor. 
Vi hadde avslutning i hallen etter siste trening med pizza og slush og ikke minst en 
fantastisk sjokoladefondue hvor jentene fikk dyppe fruktbiter i flytende sjokolade.  
Takk til foreldre som stiller som heiagjeng på kampene, og stor takk til de tre 
fantastiske trenerne Judite Branta-Sermele, Ieva Kristapsone og Yin Liu. 
Vi ser frem til ny og spennende sesong neste år.  
 
 
 

 
Bak fra venstre: Jie Yin Liv, Ieva Kristapsone, Kate Kristapsone, Merielle Lavina Thorsen-Kilgreen, 
Ingrid Borsheim, Elena Drozdik-Stangeland, Mina Holen, Ida Marie Sollid Friestad, Judite Branta-
Sermele; 
Framme fra venstre: Patricija Branta-Sermele, Sanne Pollestad, Victoria Hognestad, Justina 
Bajarciute, Ane Obrestad-Salte, Maria Mehlum Erga, Angelica Tunheim 
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J/11 Håndball  
 
Jenter 11 har denne sesongen vore: Sina Goa, Sanne Scheie Erga, Alva Løge Salte, 
Malena Frøyland, Sofie Telstø, Nora Mossige, Oda Ueland, Anna Rosland og Amalie 
Mehlum Erga. 
Trenere: Ann Kristin Ueland og Anne Marie Rosland. Oppmann: Mette Goa 
 
Jentene har spela kamper pâ Lye, Orre, Jørpeland, Gjesdal og Undheim. Har fatt til 
både seirer, tap og uavgjordt. Avslutninga pä sesongen vart i Kristiansand pä Quart 
cup. Her virka det som om jentene storkosa seg. 
Laget har trent to gonger i veka. Stort sett godt oppmøte pä treningane men alle er 
ikkje like motiverte til å trene. 
 
I november deltok fleire av jentene på håndballdagen som klubben arrangerte. 
Mange var og med å såg på landskamp i Stavanger. Me har og hatt andre sosiale 
tiltak utanom treningane. I desember inviterte oppmannen alle heim pä nissegrøt. 
Anne Marie, Ann Kristin og Marianne Telstø har hatt med kveldsmat kvar sin gong 
etter trening. Jentene syns maten smaka godt etter trening. 
 
I januar starta med opp med kondistrening i Salteskogen. Oppmøte i hallen kl 17, så 
kjørte me i biler til skogen og jogga ein god halvtime, før me fortsatte treninga inne i 
hallen fram til kl 19. Her var det mange som hadde stor framgang pä jogginga fram 
mot våren. Fleire måtte jobbe mykje med å få ei positiv innstilling men dei som kjem 
klar til trening og er motiverte, går føre som gode eksempel og får igjen for strevet. 
Bra jobba, jenter! 
 

 
Bv. Mette Goa, Ann Kristin Ueland, Oda Ueland, Malena Frøyland, Anna Rosland, Nora Mossige, 
Anne Marie Wiig Rosland.  
Fv. Alva Løge Salte, Sina Goa, Sofie Telstø, Amalie Mehlum Erga, Liggende Sanne Scheie Erga   
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G11/12 Håndball 
 
Mixlag med gutter 11-12 år. Godt oppmøte på treninger og stort sett gode heiagjeng 
på sidelinja. Mye fint lagspill. Guttene lære møye og gjær en god innsats. Turneringer 
en gang i mnd ca.er heilt greit. 
 
KIF 2017  
2 tap , 1 seier mot Bryne fekk me en særs spennande kamp! Uvisst om kampen 
endte uavgjort eller med eit måls seiar! Ein kjempe innsats og god oppførsel på alle 
guttane gjennom helga!  
 
 
 
mvh Martin Wiig hovedtrener og Marie Sollid hjelpetrener 
Mette Bore oppmann  

 
Oppe fra høyre: Marie Sollid, Henrik S. Friestad, Ted Erga, Daniel Aase, Knut Orre, Markus Bore, 
Jøran Hadland og trener Martin Wiig. 
Fremste rekke fra høyre: Mette Bore, Sondre Wiig, Sebastian Holen, Tobias Telstø, Magnus 
Grødeland og Sander Wiig. 
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J-13 Håndball 
 
I sesongs oppstart var J13 faktisk 13 jenter. En blanding av 12 og 13 åringer. Ei jente 
har sluttet litt før julen 2016 da hadde vi 12 jenter ut sesong. Annette Erga og Ottar 
Høyland tok seg sammen av gruppen fram til oktober 2016 hvor Marc Rodrigues kom 
inni bildet som trener. Hovedsakelig mandager (Annette, Marco) og onsdager (Ottar, 
Marco). 
 

 
Bak fra venstre 
Marco trenar, Annette Erga trenar, Rikke Erga, Kine Høyland, Mathilde Lædre, Martine Erga, Live 
Selvik Erga, Anne Lode, Ottar Høyland trenar. Framme fra venstre Ida Lovise Kristiansen, Amalie 
Erga Wiers, Tuva Marie Salte, Tale Ellingsen, Herborg Wiig. Liggende Julie Rosland 

 
Laget bestod av følgende jenter: 
Martine Erga – 03             Live Selvik Erga – 04                       Herborg Wiig – 04 
Kine Høyland – 03             Rikke Erga – 04                              Tuva Marie Salte –04 
Anne Lode – 03                  Ida Lovise Kristiansen – 04            Mathilde Lædre – 04          
Julie Rosland – 03              Tale Ellingsen – 04                         Amalie Elisa Erga   
Wiers-04 
Trener: Marc Gerard Rodrigues, Annette Erga, Ottar Høyland. 
Oppsummering: 
Laget bestod av jenter med stor nivå forskjell. Noen hadde en ”ok” nivå for alderen, 
noen andre en betydelig mindre nivå og noen av de hadde aldri spilt handball før. Så 
det var 3 ”nivåer” i dette lag. Så det var helt klart utfordrende å danne en homogene 
gruppe. Så det har vært mye tap i kamp men det har også vært veldig mye utvikling 
med gode trenings økter. Det ble lagt fokus på det å være et lag med alt dette kan 
bety. Å tilbringe tid sammen i garderoben samt å dusje i hallen var ganske nytt for de 
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fleste. Det var ikke noe lag struktur. Det er nå på plass. Nivå ble jevnere etter hvert 
og flere jenter begynte å score i kamp og hadde utvilsomt bedre trivsel i store grad. 
Det viste seg vanskelig å utvikle gruppen mer i år men jeg tror at kommende 
sesongen vi får høste det vi har sådd. Jenter tok del i turneringer hvor de gjorde det 
bra bl.a. på ”Hana cup” hvor de kom i andre plassen. På KIF turneringen klarte de 
seg også bra. 
Derfor kan jeg si at i neste sesong vil vi ha bedre forutsetninger rundt laget for en god 
og trygg utvikling med nokså bedre resultater på banen. 
Alle jenter har sagt at de vil fortsette med handball noe som er veldig positiv. Og som 
trener kan jeg også si at vi har per nå en god og homogene gruppe å satse på. 
      




