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ÅRSMØTE I HOVUDSTYRET 
 

TORSDAG 25. FEBRUAR 2020 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 2020. Hovudstyret, Fotball, All-idrett, Håndball  

6. Rekneskap 2020 

7. Innkomne forslag: 

8. Kontingent 

9. Godkjenning av organisasjonsplan for Orre IL. 

    11.Godkjenning av budsjett 2021 

    12Val 

a. Leiar           1 år 

b. Nestleiar     1 år 

c. Styremedlem Arrangement  2 år    

d. Styremedlem Økonomi   1 år  

e. Styremedlem Sportsleg  2 år 

f. Styremedlem Sekretær  Ikkje på val    

g. Styremedlem Anlegg   2 år    

h. Varamedlem     1 år 

i. Revisorar     1 år 

j. Nytt medlem valkomitè  3 år 

  

Vel møtt!   
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SAK 7 - Innkomne forslag  

• Jøran Wiig ønsker grensejustering på Vik banen. 

• Planer om å bygge en fullskala kunstgressbane på Orre.  

 
Sak 8 - Kontingent 

 
INNSTILLINGER FRÅ HOVUDSTYRET 

 
 
Hovedstyret ønsker ikke å gjør endringer på dagens priser. 
 
Følgjene kontingentsatser foreslås vedtatt:  
 

• Medlemskap = 250,- 

• Treningskontingent Barn = 250,- (f.o.m. 4 år t.o.m. 9 år). 

• Treningskontingent Ungdom = 650,- (f.o.m. 10 år t.o.m. 17 år) 

• Treningskontingent Senior = 1 050,- (f.o.m. 18 år og oppover) 
 
 
 
 

11.Val 
 

Innstilling frå valkomiteen kommer på årsmøtet. 
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Årsmelding fra hovedstyret 2020 

 
Hovedstyret har hatt 3 styremøte og handsama 12 saker i løpet av 2020. 
  
Arbeidet har gått greit med tanke på at vi har vært nedstengt med Covid-19 
restriksjoner.  
 
  
Sportsleg 
Aktiviteten var god frem til nedstenging for Covid-19 i mars.  Etter gjennomføringen 
av Nordsjøcupen har det ikke vært stor aktivitet når vi fikk nedstengingen i mars 
2020. 
 
Det ble en stor endring i hverdagen da det ikke var mulig å trene etc.  Heldigvis har 
det vært lov å trene for noen grupper på fotball spesielt. Allidretten har ikke hatt 
aktivitet stort etter nedstengingen.  Håndballen ble sterkt redusert med treningstid og 
det samme gnelder fotball spesielt da A-laget. 
 
 
Material og anlegg 
Ut fra den situasjonen har det ikke vært den største aktiviteten når det gjelder 
materiell og anlegg.  De ansatte i idrettslaget ble en periode permitterte når Covid-19 
slo til i vår. 
  
Vårt gode samarbeid med skolen er ført videre med felles bruk av svømmehall, gym 
sal, ute anlegg, kunstgrasbane og hallen slik som tidligere år. Svømmehallen har 
vært stengt siden mars 2020 på grunn av strenger regler får å kunne ha åpent. 
 
 
 
Arrangement 
Det er mange arrangement som vi i Orre er avhengige av. Noen er av sportslig art 
som Nordsjøcupen, Orremila, Tine Fotballskole og Pølsemila.  De fleste ble avlyste 
på grunn av Covid-19 og vi har søkt kompensasjon for dette. 
 
Andre arrangement for inntektene sin del var i år noe nytt.  Stort sett alle 
arrangement som vi pleier å arrangere som konserter, bobilmesse, katteutstillinger 
og hundeutstillinger ble avlys i år.  Det eneste som vi arrangerte var hundeutstillingen 
som var i slutten av august.  Da tok vi i bruk hallen, banen på stadion og vikbanen for 
å kunne tilfredsstille regelverket om smittespredning. 
 
 
 
Takk til mange 
Mange må takkas for året 2020. Et spesielt takk til alle våre sponsorer og ikke minst 
vår trufaste hovedsponsor Jæren Sparebank. Andre større sponsorer er Coop Klepp, 
T. Stangeland. Takk til alle som har reklame på skilt i hallen, på våre heimesider, i 
programbladet og på alle klubbdraktene. Spesielt i år med liten aktivitet ønsker vi å 
takke spesielt. 
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Takk til Sølvi og Mette som sørger for at anlegget er tipp topp hver dag, enten det er 
hverdag eller helg, alltid ryddig og reint. Spesielt med restriksjonene som kom med 
Covid-19 og det som den førte med seg av ekstra vask og spriting etc. 
 
 
Alle som har styreverv i hovedstyret, fotballstyret, all-idrettsstyret, handballstyret og 
alle komiteer. Takk for arbeidet som dykk gjør, det er ikke alltid lett å få auge på alt 
arbeidet som gjørs her. 
 
Takker alle trenere og lag leder som er på treninger og arrangement for barna våre 
uansett vær. Takk til alle foreldrene som køyer rundt på barna våre til kamper og 
stevner heile året. 
 
Takk til alle som gjør at vi har nok dugnadsfolk til alt det som skjer for å kunne drifte 
eit idrettslag med de anlegg som Orre IL rår over. Jeg veit at det er mange som 
brenn for idrettslaget og går mange dugnadstimer for at alt skal væra tipp topp. Me 
treng stadig fleire til å ta et tak for å få hjula til å gå rundt. Det er ikke alltid like lett for 
alle å stille i ein elles travel hverdag. Men husk at arbeidet du gjør er viktig for at vi 
skal kunne ha dei fasilitetar og drifta vi har av idrettslaget.   
 
For ikke å glemme noen takker jeg hele Orresoknå for det fine idrettslaget og 
fasilitetene me har i bygda vår.  
 
Husk utan dugnad frå medlemmar og foreldre stoppar Orre IL 
 
Frode Lædre 
Leiar 
Orre IL 
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Organisasjon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hovedstyret 
Leiar:    Frode Lædre 

Nestleiar   Rune Austli 

Styremedlem Sportslig  

Styremedlem Økonomi Steinar Bottenvik 

Styremedlem Sekretær Guro Bekkeheien 

Styremedlem Arrangement Lars Kristian Hegelstad 

Styremedlem Anelgg Arnt Inge Hetland 

Varamedlem   

 

 

 

 

 

 

Sportslig Utvalg 

Sportslig Leder Hovedstyret 

Fotball:  Leder, Sportslig, Trener koordinator 

Håndball: Leder, Sportslig, Trener koordinator 

Allidrett: Leder, Sportslig, Trener koordinator 
 

Fotball 

Leder: Arild Salte 

Sportslig:  

Trenerkoordinator: 

Rune Grødeland 

Kirsten Pollestad Heskje, Tor 

Magne Lode og Janne P. Erga 

 

 

 

 

Ansatte: 

Vaktmester: Sølvi Storhaugen 

Administrasjons ansvarlig: Mette Goa 

Allidrett 

Leder: Ruth Elain Halstensen 

Kirsten P. Heskje 

Maria K. Hegelstad, Marthe Lende 

Fjermestad og 

Hege Mjølsnes Kverneland 

 

 

 

 

 

 

Arrangement Komite: 

Lars Kristian Hegelstad 

Medlemmer til messer og 

utstillinger 

Håndball 

Leder: Anne Bilstad 

 

Minihåndball:  

Trenerkoordinator:  
 

Markeds komite 

Leder av hovedstyret 
Arild Salte 

Oddbjørn Bekkeheien 
Anleggs Komite 

Leder Anlegg: Arnt Ingve Hetland 

Utekomite 

Hallkomite 

Salteskogen 

Prosjekt komiteer 

BUÅ komite: 

Tina Ihler 
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OPPNEVNTE TIL ULIKE ANSVARSOMRÅDE 2020 

  

  
    

Hedersteikn Vidar Haugland  
 Oddvar Undheim  
Leder av hovedstyret 
  

Langtidskomite Leder av hovedstyret 
 Oddvar Undheim 
 Sølvi Anita Storhaugen   

Uteanlegg Hovedstyret Anlegg  
 Willy Erga 

 Magne Sunde 
 Arild T. Pollestad   

Hallen Hovedstyret Anlegg  
Odd Jomar Orre 

 Torstein Rosland 
 Jan Helge Pollestad 
 Arild T. Pollestad 

  
Orrehallen, Langtidsprosjekt 
 
 
 
 
 
 
Salteskogen 

Hovedstyret Anlegg  
Oddvar Undheim 
Jøran Wiig 
Hallstein Aase 
Torstein Rosland 
Terje Wiig 
 
Ola Undheim 
Sven P. Erga 

    

Orrekalenderen Aud Dale 
 Jonas Hadland 
 Ingvar Aase  
  

Kunstgressbane Arild Salte 
 Sølvi Storhaugen 
 Rune Austli 
Kirsten Pollestad Heskje 

  
Arrangemenstkomitè 
 
 
 
 
Representant i Klepp Idrettsråd 

Hovedstyre Arrangementsansvarlig 
Edvind Ueland 
Sigmund Wiig 
 
 
Rune Austli 

   
 

Orrebuen Frode Lædre 
  

Nærmiljøutvalget Frode Lædre 
 
 

Idrettsmerket Steinar Bottenvik   
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Økonomi Orre IL 

 
Regnskapet for Orre IL for 2020 viser et samla driftsoverskudd på kr. 701.605. 
En må være svært godt fornøgd med dette etter som det har vært et spesielt 
år med avlysninger av inntektsbringende arrangement grunnet pandemien. 
 
Inntekter: 
Inntektene var på kr. 2,32 mill. mens budsjettet var på 2,62 mill. 
De største positive inntektene kommer fra kommunale tilskudd, 
medlemskontingent og driftsstøtte. Lavere inntekter på stevneinntekter 
Negative avvik ser en at salg i bua er sterkt redusert grunnet nedstengninga fra 
mars av. Annonseinntekter programblad er vekke. Avlysning av Orremila og 
Pølsemila og flere avlyste arrangement viser igjen.    
 
                                   
Kostnader: 
Kostnadene 1,6 mill. mot et budsjett på 2,7 mill. Nedgangen i kostnadene 
speiler virkningen av situasjonen med nedstenging av aktiviteter i forbindelse 
med pandemien. Få eller ingen arrangement gir lite inntekter og mindre 
kostnader. Det er stort sett bare de faste kostnadene som har påløpt. 
Orre IL vil takke de ansatte Mette Goa og Sølvi Anita Storhaugen for godt                      
utført arbeid i en vanskelig tid. 
 
 
Budsjett: 
Med så mange usikkerheter og påvente av friskmelding av Norge er det svært 
problematisk å utarbeide et budsjett for 2021. Styret vil prøve så godt som 
mulig å styre etter budsjett som ble laget for 2020. Alt vil avhenge om hvor fort 
vi kan kommer tilbake til en normal situasjon. 
 
Krysser fingrene for et fremgangsrikt sports år. 
 
Steinar Bottenvik 
Kasserer Orre IL 
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ÅRSMELDING FOTBALLGRUPPA 2020 
 

Nå har vi snart lagt bak oss en sesong som har vært helt forskjellig fra alle tidligere sesonger. 

Vi har opplevd et år, etter 12. mars, med korona-pandemi, bevegelses-restriksjoner og 

sammenkomst-restriksjoner. Dette har gjort det tilnærmet umulig å ha vår vanlige 

klubbaktivitet. 12.03 ble all form for treninger, samlinger og kamper stoppet. I april fikk vi 

koronavett regler for treninger fra NFF, der det åpnet opp for å kunne trene inntil 5 stk i lag, 

med bla. to meters avstand, det var ikke mange som kom i gang med disse reglene. Deretter 

følget en gradvis oppmykning av koronareglene, og i barnefotballen ble det åpnet for vanlige 

treninger 1 juni (med koronavettregler). De aller fleste lag hos Orre var da i gang med 

treninger, til stor glede for både barn og voksne! I Orre IL har me rett over 100 spillere barn 

og ungdom, i tillegg til A laget. 

 

Barne- og ungdomsfotballen fikk spille seriekamper fra 1 august, men det ble lite turneringer 

denne sesongen. I tillegg måtte Orre IL avlyse årets Fotballskule og dessverre også 

Nordsjøcupen 2021. 

 

Seriespill i breddefotball senior ble i september bestemt avlyst for hele sesongen da det ikke 

ble åpent for normal trening for seniorlag. Derfor ble det heller ikke noe av scoringsklubb og 

programblad denne sesongen. 

 

I 2021 hadde vi håpet på bedre tider, men året starter dessverre med avlyste treninger og 

utsatte kamper. To Orre-lag hadde meldt seg på Vinterserien, som skulle vært gjennomført i 

januar og februar. Me måtte også avlyse årets Nordsjøcup.  

 

Styret har hatt 3 styremøter ila året, i tillegg har vi hatt endel samarbeid som har vært 

nettbasert pga koronaen.  

Me fekk gjennomført ett trener-/ oppmann møte rett før koronaen traff oss tidlig i mars, ett i 

august der vi satt i hallen med en meter+ avstand og det siste gjennomførte vi i november, da 

via teams.   

 

 

Vi håper på mer normal gjennomføring av 2021 sesongen nærmere sommeren!  

 

 

Vi takker sponsorar og alle som har bidratt i og rundt fotballgruppa i OIL i 2020! 

 

Fotballgruppa Orre IL 

Leder Arild Salte  

Elin Rosland 

Janne Erga 

Rune Grødeland 

Kirsten Pollestad Heskje 

Tor Magne Lode 
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ÅRSRAPPORT FOR ORRE A – LAG – 2020 

 

Vi startet sesongoppkjøringen i januar. Såg det litt an med treningskamper. Sesongstart for oss 

skulle ikke være før 2 mai. Vi ble ganske mange på trening etter hvert. Med mange folk på 

trening ble det mer intensitet. Nye unge Orregutter var og kommet med i troppen. Truls 

Grødeland, Thomas Nærland, Tomas Moi Håland, Eivind Mossige og Johnny Andre Søiland. 

Ting lovet bra.  

 

Vi avtalte treningskamper mot Orstad, Varhaug2, Hognestad. Vi fikk spilt kampen mot 

Orstad. Den ende med 4-4. Vi ledet 4-1 til pause. Alle fikk 1 omgang hver. Vi hadde med 

nesten 2 11ér lag til den kampen. Fikk en del svar om hvordan en 11ér skulle se ut i 2020. Så 

feil kan man ta. Corona og fotballsesongen ble satt på vent. Det ente med at hele sesongen 

gikk i vasken. 

 

Vi startet opp med treninger i juli. Holdt det gående hele tiden. Men Corona regler. Avstand, 

fullkontakt for de under 20 år. Ikke lett med forskjellige regler for forskjellige aldere. Nå 

håper vi Corona trekker seg tilbake, slik at vi kan få en normal fotball hverdag, 

 

 

Neste år 

 

• Kjetil og Svein fortsetter,  

Ny oppmann må på plass for neste sesong, da Sigurd gir seg 

• Satser på at flest mulig tar et år til 

• De unge har blitt et år eldre og flere unge Orregutter kommer muligens med 

• Noen har fått mer muskler på Arena treningssenter, da vi har fått en avtale om trening 

der 

• Det ser bedre fotballmessig ut i Orre enn på lenge. Tror ikke vi har sett så mange mål 

scoret på trening på flere år. 

• Vi får håpe på en normal sesong til neste år.  

• Vi skal være klar når det starter opp igjen. 

• Vi har god tro på at det skal bli mer underholdende fotball på Orre stadion i 2021. 

 

Hilsen 

Kjetil, Sigurd og Svein 

 

 

 

 

 

G/J 6 FOTBALL 

 

Dette kullet har bestått av en super gjeng med 5 jenter og 11 gutter. Trenere har vært John 

Olav Lothe, Sigurd Orre, Janne Erga og Kirsten Pollestad Heskje og Linda T Orre som 

oppmann. 

Me har hatt en trening i uken med godt oppmøte fra etter vinterferien frem til høstferien. Pga 

av corona ble det ikke trening hver mnd denne sesongen, men de startet opp igjen så snart de 

fikk lov. Da det ble lite turneringstilbud denne sesongen laga me til ei miniturnering selv på 
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Orre der me inviterte tre Bryne lag, det var veldig kjekt! Bryne hadde med kaker og me delte 

ut pokaler, veldig stas! I tillegg fekk me anledning å bli med på ei turnering på Kåsen, dermed 

fekk me deltatt på to turneringen ila sesongen, som er normalt kampoppsett for 6 åringene. På 

kamper har me stilt med tre mix lag, kjempestas å komme i gang med kamper mot andre lag i 

Orredrakter! 

 

Gleder oss til 21 sesongen og seriespill! 

 

 
På fotballturnering på Orre 24 september 

FV; Reiar P Heskje, Tord P Heskje, Paul René Biandji, Benjamin Drozdik Stangeland, Marius 

Erga Gilja, Thea Haga Hetland, Emma Nikolaisen Olsen, Johan Pollestad, Sigurd Oliver 

Tysdal Orre, Sindre Omland og Ole Andreas Åse-Lothe. Ikke tilstede; Filip Wiig Furås, Daria 

Araszewska, Nikolas Jaroenpon Rugland, Naomi Arielle Helleren Ueland og Alma Gulliksen 

Langeland.  

 

 

ÅRSMELDING FOTBALL ORRE J7 2020 

 

 

Trenere: Rune Austli og Åsne Fitje Wiig  

Oppmor: Marthe Lende Fjermestad  

 

Spillere:  

Elvida Austli  

Tomine Wiig 

Julie Rosland  

Othelie Skauvik 

Lena Wisniewske 

Vilde Tjessem Holta  

Mariell Bru 

 

En spesiell 2020 sesong er over. Vi har storkost oss med jentene både på trening og kampene 

som etter hvert ble gjennomført. Det har som for alle andre lag vært en helt spesiell sesong 

med alle Covid-19 regler. Vi kom like før sommerferien i gang med treningene i de nye flotte 

3’er banene på Orre. Innsatsen har vært upåklagelig hos alle jentene.  
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På høsten ble vi med i en pulje hvor vi til sammen spilte 7 kamper i nærregionen. Vi fikk 

mange fine opplevelser og avsluttet sesongen med maskoten «Orrhild» som en del av laget (er 

med på lagbildet)      . Takker alle for sesongen og ser frem til ny sesong i 2021.  

 

Rune, Åsne og Marthe 

 
 

G 7/8 FOTBALL 

 

Denne sesongen har vi hatt en god gjeng på 15 gutter fra 2. og 

3.klasse. Trenerne for disse har vært Rune Grødeland, Sigmund Mjølsnes 

og etter hvert Kjetil Egeland, med Hege M. Kverneland som oppmann. 

Det har vært en trening i uken med bra oppmøte og mye energi. Kjempe 

innsats fra både spillere og trenere. 

De møtte sin største motstander på våren i form av korona, som satte 

en stopper for alle seriekamper. Det har heller ikke vært rom for noen 

turneringer denne sesongen. På høsten var det endelig klar for 

skikkelige kamper mot andre klubber. Kjempestas å endelig få spille i 

samme drakter mot andre klubber. 

 

Sesongen blei avslutta som seg hør og bør med pizza og brus i Kosen på skolen. 

 

 

J-8 FOTBALL 

 

Denne sesongen har vi vært en gjeng med 12 jenter på treningene og 10 jenter som har vært 

med på kampene.  

Sesongen har vært preget av koronasituasjonen. Vi startet derfor ikke opp med treninger eller 

kamper før i august.  
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Dette er det første året vi har spilt serie kamper hver onsdag. Noe jentene synes har vært kjekt. 

I pulja har vi spilt mot Egersund, Varhaug, Nærbø, Bryne og Rosseland.  

Oppmøtet på treninger og kamper har vært bra. De har stått på og vist at de har lært mye til 

tross for en kort sesong. 

 

Før jul hadde vi en koselig juleavslutning på loftet i hallen med pizza og brus.  

 

 

J-8 har bestått av:  

 

Andrea Erga  

Dorthea Gjerdal Tegle 

Evelyn Skaurud Andersen 

Ida Marlen Åse Lothe 

Kira Emilie Chamchoy Kvåle 

Lea Horpestad 

Linnea Thue Vatland 

Maja Kvindesland 

Mari Bjorland Salte  

Mathea Wiig  

Milja Frøyland  

Oda Skauvik  

 

 

Trenere: Sten Christian Kvindesland og Martin Wiig  

Oppmann: Lene Petersen Thue 

 

 

 

 

J-9 FOTBALL 

 

Trenere: Åsne Fitje Wiig, Øyvind Refsnes 

Oppmann: Elin Rosland 

Laget har bestått av 10 stk jenter som har spilt 5`er fotball 

                    

Har hatt en trening i uken, sett bort fra ett opphold i mars og april da covid kom. Starta opp 

igjen med spriting av trenere/unger og baller, og trening tilrettelagt for å halde den avstand 

som var pålagt. 

Første kamp 19 august, etter det blei opna opp igjen for kamp aktivitet. 

Registrering og spriting av spillere og tilskuere. 

  

Møtt gode motstandere og gitt god motstand! 
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Oppe frå venstre Regine, Ovidie, Inez, Malin og Ester. 

Framme frå venstre Sofie, Martine, Marte og Veronica (ikke tilstede; Emma) 

 

 

G09 – 2011 KULLET 

 

Sesongen begynte tidlig i januar med treninger i hallen, frem til vinterferien. Etterpå har vi 

trent ute på kunsten. Me var råklar til sesongens første turnering, Jæren sparebankcup som 

skulle vært 14/15 mars – istedenfor ble det en lang pause, til midten av mai. I mai begynte vi 

med treninger med strenge corona-regler, ikke optimalt, men kjekt å komme litt i gang igjen 

etter lang tid uten treninger! Heldigvis fekk me lov å ha vanlige treninger igjen i juni.  
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Så var det veldig kjekt å få komme i gang med kamper igjen etter sommerferien! Guttene var 

blitt godt vant med å vinne, helst overlegent, sist sesong – og blei litt nedjekket denne 

sesongen. Me ser at andre lag har trent mer enn oss så me har litt å ta igjen! Ble litt «kalddysj» 

for noen i de første kampene (noen hadde muligens litt godt av det også!?), men det kom seg 

heldigvis litt utover i sesongen, og det ble jevnere kamper, noen seiere og noen tap.  

 

Me har også vært så heldige å få trenings- gensere sponset av Santander denne sesongen, 

kjekt med matchende gensere m navn!  

 

Startet og avsluttet sesongen med 14 stk gutter, to sluttet før sommeren (en flyttet og en 

sluttet), også fekk me to spillere i overgangsvinduet fra Kåsen (som ikke klarte stille lag i 

dette kullet). Vi har stilt to stk 5´er lag i serien denne sesongen.  

 

Guttane er stort sett veldig ivrige og møter trofast på treninger! Takk til dere hjemme som 

hjelper å få de på plass, både til trening og kamper! Me har en flott gjeng gutter med oss – 

som gjør det kjekt å være med i fotballen! Me avslutta sesongen med fotballspill + pizza i 

gapahuken på skulen 14 desember, og tar noen velfortjente uker juleferie! 

 

Nå håper vi veldig på en mer normal sesong i 2021 – og gleder oss til å gå opp til 7´er bane! 

2021 sesongen blir nok preget av litt mer og lengre treninger, me ser at dei er så store nå at det 

klarer dei godt, og treng det for å klare henge med dei andre laga. Nå blir me ett lag istedenfor 

to når vi går opp til 7´er, det gleder me oss til.  

 

Trenere har vært Arild Salte, Dominic Pritchard og Daniel Gilje. Daniel gir seg som trener, 

me takker han for en god innsats denne sesongen! Og er godt fornøyd med at de andre 

fortsetter. I tillegg ønsker vi ny hjelpetrener velkommen, en veteran i Orre IL; Roald Moland! 

 

På vegne av Orre G09; oppmann Kirsten P. Heskje 
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ORRE G09 1 og 2 på avslutning i Kosen med pizza og diplomutdeling 

Fremme fra venstre; Leif P Heskje, Luke Pollestad, Andreas Scheie Refsnes, Eivind Omland, 

Simen Obrestad-Salte og Filip Kamecki 

Midten fra venstre; Alexander Erga Gilje, Daniel Pritchard, William Rodrigues-Erga, Noah 

Vågenes Moland, Are Madland, Tord Bratland Paulsen, Matheo Tunheim og Martin 

Blaszczyk. 

Bak fra venstre; Dominic Pritchard, Arild Salte, Daniel Gilja og Kirsten Pollestad Heskje.  

 

 

 

ÅRSMELDING 2020 ORRE J11 

 

Trener: Frank Frøyland og Andreas Salte 

Oppmann: Anne Merete Løge 

 

Spillere: Tilde Hadland, Molly Martine Frøyland, Live Wiig, Karen Marie Grødeland, 

Angelica Ågesen, Anna Mossige, Amanda Selje, Alma Skauvik, Ada Løge Salte, Hanna 

Salte, Tomine Bjorland. 

 

Sesongen 2020 starta med trening 09.03. J11 bestod denne sesongen av spillere fra 2009 og 

2010 kullet. Ved sesongstart var det 13 jenter på trening men ble etterhvert redusert til dei 11 

som var stabile heile sesongen. 

Allerede helga etter oppstart var jentene påmeldt til Jæren sparebankcup, men den ble, som 

det meste denne sesongen, avlyst. 

Det ble ingen trening igjen før 11.05. Treningene bar preg av smittevernregler, trening i 

smågrupper. Jentene taklet det fint og det var bra oppmøte på trening sjølv om serien ble 

avlyst på våren. Me trente frem til 22.06 før me tok sommerferie. 
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Me starta haustsesongen med en miniturnering på Varhaug. Me spelte 2 kamper som var en 

god oppladning til trening og kamper. Sesongen kom endelig igang i slutten av august og 

jentene fikk 8 kamper. Laget bar nok preg av at det var et heilt nytt lag der dei gjekk glipp av 

vårkamper for å spille seg sammen. Men det var ingenting å sei på innsatsen. Noen tap, 

uavgjort og en seier ble status. 

Pizza, brus og utdeling av diplom i gapahuken på skulen ble avslutning på ein annerledes men 

fin sesong. 

Me fortsetter treninga i vinter, jentene er ivrige og stiller opp på trening. 

 

Anne Merete Løge 

G11 

Trenere: Kjetil Bertelsen, Johannes Pollestad, John Olav Lothe 

Oppmann: Elin Haugland Røstvig og Elin Rosland 

Dette året har laga bestått av to 12 åringer, tolv 11 åringer og tre 10 åringer, fordelt på 2 stk 

7`er lag 

Har hatt to treninger i uken, sett bort fra ett opphold i mars og april da covid kom. Starta opp 

igjen i slutten av april, med spriting av trenere/unger og baller, og trening tilrettelagt for å 

halde den avstand som var pålagt. 

Første kamp 25 august, etter det blei opna opp igjen for kamp aktivitet. 

Registrering og spriting av spillere og tilskuere. 

Begge laga har vært påmeldt i nivå 2. 

Har både vunne og tapt kamper, men har vært jevn motstand. 

Trener hele året, en dag i uken når det er handball sesong. 

4 uker ferie på sommeren. 

15 stk har tatt teknikkmerke 

  

 

ÅRSMELDING JENTE 13– FOTBALL. 
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Årets lag har bestått av: 

 

- Sanne Pollestad - Alva Løge Salte 

- Leah Vågenes Moland - Nora Mossige 

- Amina Zekic - Ingrid Borsheim – ½ sesong, frem til 

sesongstart 

- Ida Marie Sollid 

Friestad 

- Rebecka Lokøy – ½ sesong, frem til 

sesongstart 

- Kate Kristapsone - Sarah Linnea Game – ½ sesong, frem til 

sesongstart 

- Ane Obrestad Salte - Justina Bjarciene – ½ sesong, frem til 

sesongstart 

- Maria Mehlum Erga - Angelica Tunheim – ½ sesong, frem til 

sesongstart 

- Victoria Hognestad - Thea Zekic – ½ sesong, startet ved 

sesongstart 

 

Trenere: Arild Salte og Eirik Moland. 

Oppmann: Marie Sollid. 

 

 

Sportslig:  

 

2020 har vært et spesielt år – også når det kommer til fotball. Som vanlig hadde vi en plan om 

å reise til Lyngdalcup – men som så mye annet dette året ble den avlyst. 

  

Seriekampene begynte ikke før i høstsesongen, og vi var spent på hvor vi stod i forhold til 

våre motstandere. Jentene har vært fantastiske, og med et par unntak har det vært svært jevne 

og spennende kamper – noe som gjenspeiles på tabellen ( 4 lag på 9 poeng ) Dessverre bikket 

et par av disse feil vei for vår del med 1-måls tap – tap som skyldes ren og skjær uflaks.. 

 

På begynnelsen av sesongen bestod troppen av totalt 16 spillere og vi hadde et luksusproblem. 

Grunnet koronasituasjonen så var det dessverre 5 spillere som ga seg da nok både 

motivasjonen og lysten til å spille fotball forsvant med smittesituasjonen (dette er ikke 

særegent for vårt lag eller klubb men har gjenspeilt seg i hele fotballen).  

Men vi stod igjen med 10 spillere, heldigvis kom Thea Zekic inn på høsten slik at vi da var 11 

spillere totalt.  Vi har også måtte låne noen av spillerne fra J 11 for å klare å gjennomføre 

kampene: Molly Frøyland, Karen Marie Grødeland og Tilde Hadland.  Dette har fungert godt.  
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Kampresultat:     Tabellresultat:  

 

Orre – Havdur 10 – 4 

Nærbø – Orre 5 – 1 

Orre – Frøyland 3-2 

Bryne – Orre 4-1 

Orre – Tonstad 1-3 

Ålgård – Orre 5-1 

Orre – Varhaug 4-1 

Egersund – Orre 2-1 

Orre – Vigrestad 1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nye overtrekksjakker: Takk til Mari Obrestad og hennas 

arbeidsgiver Santander Consumer Bank for nye og flotte 

overtrekksjakker.  
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Sommeravslutning: Årets avslutning blei lagt til 

Mælsvatnet. Alle sprang først en runde rundt vannet 

for deretter å ta seg en dukkert.  

 

Arild og Marie fulgte opplegget med jentene mens 

Eirik hadde oppnevnt seg selv som Grillmester med 

engangsgrill og svidde grillpølser. Men mat smaker 

som kjent godt etter trening så alt falt i smak og alt i 

alt en vellykka og jille avslutning som nok blir 

gjentatt.  

 

 

Innsatspokal:  

 

Det å finne en verdig vinner av innsatspokalen har ikke vært noen 

lett jobb, for hvem skulle vi velge av alle de 10 pliktoppfyllende 

og kjekke jentene på laget.  

Til tross for det gode utvalget så har vi allikevel klart å finne den 

ene jenta som har utpekt seg med visse kriterier lagt til grunn.  

Årets innsatspokal går til ei jente som viser god oppførsel blant 

medspillere, motspillere, dommere, lagledere og andre. Hun viser 

god innsats på trening og kamp, kommer alltid på tiden og om hun 

ikke kan møte så gir hun alltid beskjed.  

 

Hun har godt humør og ser det positive selv om det ikke alltid har gått så godt. Hun er med på 

å skape et godt miljø i gruppa i forhold til gode holdninger, får med seg de andre, gir positive 

tilbakemeldinger og er rett å slett en god lagkamerat som er godt likt i gruppa 

Ei jente vi gleder oss til å fortsatt ha med på laget.  

Årets pokal går til corner dronninga Alva Løge Salte. Gratulere og Vel fortjent.  

 

 

 

 

 

Nest år blir jentene ORRE JENTE 14, det ser vi frem til. Arild fortsetter som trener og Marie 

som oppmann.  

Eirik gir seg som trener etter å ha vært med i flere år, vi takker han for alle gode bidrag 

gjennom åra som har gått.  

 

En ekstra stor takk til jentene for en super innsats i et spesielt år – DOKKE Æ EN HERLIGE 

GJENG.  

 

 

 

 

Helsing  

Arild, Eirik og Marie.    
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G16 

Orres G16 er en fin gjeng som består av 16 spillere fra 3 års-trinn.  

 

Keerati Jongnok, Markus Bore, Daniel Aase, William Pollestad, Jonas B. Friestad, Jøran 

Hadland, Marcus Bergmann, Magnus Braut, Knut Orre, Sindre Bore, Sebastian Holen, 

Thomas Hognestad, Sander Wiig, Sondre Wiig, Magnus Grødeland, Tobias Telstø og Birger 

Salte. Dessverre har fire spillere sluttet i løpet av året. 

 

I tillegg har me lånt spillere fra A-lags gruppen som er 17 og 18 år: 

Brede Refsnes, Per Erga, Eivind Mossige, Tomas Moi Håland, Truls Ødegård Grødeland. 

Disse trente med A-lags gruppa. 

 

Fotballåret starta med spel i Nordsjø Cup. Me stilte med et G14 som ble slått ut i semifinalen. 

Me hadde og to G-15 lag. Det ene laget gikk ikke videre fra de innledende rundene mens de 

andre laget tapte finalen mot Kåsen 2 med resultatet 1-3.  

 

Deltok også i år i Kvia Serien. Vi spilte 5 kamper i den innledende turneringen, hvor vi vant 4 

av 5 kamper. 

 

I serien spilte vi i en pulje med ti lag. Vi vant 5 kamper, en kamp uavgjort og tre tap. Det 

holdt til en tredje plass i vår pulje med en målforskjell på 30-35 i Orre sin favør. 

 

 

Trener: Jarle Hadland  

Assistent trener: Stig Bore 

Oppmann: Ingve Hognestad 

 

Tabell 
 Lag S P 

1 Riska 2 9 18 

2 Høle 1 9 18 

3 Orre 1 9 16 

4 Kåsen 2, 7er 9 15 

5 Bogafjell 3 9 13 

6 Sandved 2 9 13 

7 Varhaug 2 9 13 

8 Bjerkreim 2 9 11 

9 Voll 1, 9er 9 8 

10 Egersund 1 9 6 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=15709
https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=15709
https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=76371
https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=56581
https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=113816
https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=152755
https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=180265
https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=31584
https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=132054
https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=15378
https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=197479
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ÅRSMELDING ALLIDRETTEN 2020 

 
 
Året 2020 starta spesielt for alle, inkludert små og store i allidretten i Orre IL. Me 
starta opp med treninga i slutten av august som vanlig for 4 års gruppa og 5 års 
gruppa, men pga smittevern tiltak ble det ikkje starta med treningar for 1-3 års 
gruppa. Me såg at det ikkje var mogleg å holde god avstand og et trygg smittevern 
for denne gruppa da foreldre må væra med på treningane å delta aktivt.  
Vi starta året med treningar i Orre hallen som fungerte fint. I november var det på tide 
å trø til med meir dugnad og allidretten stengte på ny ned og slutta med treningar 
grunna økt smittesituasjon.  
 
Grunna Covid – 19 måtte dessverre også vår årlege fantastisk kjekke tradisjon med 
juleavslutning i Orrehallen med fleire generasjonar på grøt og lodd sal utgå. Denne 
tradisjonen var djupt savna av små og store, så me håpar på en storslaget 
juleavslutning i 2021.   
 
I slutten av januar 21 fekk me endeleg starte opp med trengar igjen, denne gang i 
gymsalen som me er vand med. Igjen var det bara 4 og 5 års gruppa som fekk lov å 
starta opp da det, på desse treningane, var mogleg å forholda seg til kjende kohorter 
frå barnehagen og ha eit trygt smittevern regime.  
 
Nå håper me at me får fortsetja å trena ut over våren utan meir nedstenging og 
forhåpentlegvis ha en koseleg sommar avslutning før 5 åringane (2015 kullet) skal 
over til fotballen og handballen.  
 
Me vil samtidig bruka denne anledninga til og takka alle foreldre som er med å drar 
lasset både i allidrett styret og som trenarar for at barna skal kunne ha dette 
fantastiske tilbodet i bygda vår.  
 
Vennleg helsing 
Allidrett styret 
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Sommeravslutning: klare for sykkelløp  
 

 
Sommeravslutningen: 1-3 års gruppa får medalje 
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    IDRETTSMERKET 2020 

 
I 2020 var det 4 kvinner og 5 menn som har fullført krava til idrettsmerket. 

Sammenligna med 2019 var det en nedgang på 4 personer som tok merket. 

 

Kvinner Antall 

ganger 

Menn Antall 

ganger 

Inger Nilsen 30 Lars Erga 69 

Hanne Fosnes   3 Ingvar Vigre 52 

Bente Norunn 

Jacobsen 

  4 Gudmund Rosland 45 

Gry Tonje Torsen   2 Steinar Bottenvik 45 

  Vebjørn Kaldahl Bottenvik   6 

    

    

    

    

 

Utmerkelser dette året: 

Inger Nilsen -   Hedersprisen 

Det er litt skuffende at ikke flere kommer og prøver seg på krava, med alle de øvelsene som 

finnes er det egentlig en enkel sak å klare merket. Alle øvelsene med krav i de forskjellige 

alderstrinn finner dere ved å gå inn på data og søk etter idrettsmerket. Skal vi ta et skikkelig 

løft i 2021? Jeg lover å stille med målband og stoppeklokke.  

 

Steinar Bottenvik 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



 Årsmelding Orre Idrettslag 2020 

 

Side 31/35 

 

 

Årsmelding Trimgruppa Aktiv Som Før ORRE IL 2020 
 

Tysdag er dagen Orrebygda sine aktive eldre har sin faste møtedag i Orrehallen. 
 
Det ble ikke mange dager i 2020 vi fikk møtes på grunn av restriksjoner Covid-19. 
 
 

 
 

  
 
ÅRSMELDING HÅNDBALLGRUPPEN 2020 
 
 
Styrets sammensetning: 
Ingen fra forrige års styremedlemmer ønsket å fortsette. Det lyktes ikke med å danne 
et nytt styre. Derfor har Anne Bilstad håndtert det administrative, med god hjelp av 
Mette Goa, Sølvi Storhaugen og lagenes trenere og oppmenn.  
 
Håndballgruppens arbeid: 
Alle lagene har hatt trenere på kurs før sesongstart i regi av kretsen. Fysiske 
samlinger ble erstattet med digitale møter via Teams.  
 
Alle planlagte arrangementer for kampaktiviteter i Orrehallen 2020 ble avlyst.  
 
Medlemmer i håndballgruppen: 
 

 
 
 

 

2012 kull 2011 kull 2010 kull 2009 kull 2008 kull TOTALT

Jenter 10 8 8 1 0 27

Gutter 4 12 0 11 2 29

TOTALT 14 20 8 12 2 56

2018/2019 SESONGEN

2013 kull 2012 kull 2011 kull 2010 kull 2009 kull 2008 kull TOTALT

Jenter 7 11 9 7 1 0 35

Gutter 8 5 13 1 8 3 38

TOTALT 15 16 22 8 9 3 73

2019/2020 SESONGEN
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2010 kullet ikke ønsket å stille lag for 20/21 sesongen. En god gjeng frå 2014 kullet 
bidrar allikevel til at det er en liten økning i antall spillere sammenlignet med fjoråret. 
Vi er fornøyd med at de fleste spillerne fra 19/20 ble med i 20/21 sesongen. 
 
Kullene i Orre er ganske ujevne, og vi har prøvd så godt som mulig å gi små kull 
muligheten for å bli med på lagene til kullet over eller under. 
 
 
Trenere og oppmenn: 
 

 
 
 
Treningstider i hallen: 
 

 
 

 
 
 
 
 

2014 kull 2013 kull 2012 kull 2011 kull 2010 kull 2009 kull 2008 kull TOTALT

Jenter 6 8 11 10 0 0 0 35

Gutter 11 8 3 14 0 8 3 47

TOTALT 17 16 14 24 0 8 3 82

2020/2021 SESONGEN

Lag: Årskull: Trenere og oppmenn
Blanding 6 år 2014 Stig Hetland, Gry Haga, Linda Tysdal Orre

Gutter 7 år 2013+2012 Sigmund Mjølsnes, Aase Marie Orre, Monika Poweska, Margrethe Lilleland

Jenter 7 år 2013 Åsne Fitje Wiig, Rune Austli

Jenter 8 år 2012 Jette  Bjorland, Inger Marie E. Nesse

Gutter 9 år 2011 Marco Rodriques, Synnøve Fotland, Eirin Larsen

Jenter 9 år 2011+2010 Åsne Fitje Wiig, Margrethe Lilleland

Gutter 11 år 2009 Aase Marie Orre, Jette Bjorland, Ann Kristin Ueland

TID

Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 1 Bane 2 Bane 3

16:00
16:30

17:00 1700-1800 1700-1800 1700-1800 1700-1800 1700-1800 1700-1800 1700-1800

17:30 B6 B6 G10 Fotball G7 G7 J7 J7

18:00 1800-1900 1800-1900 1800-1900 1800-1900 1800-1900 1800-1900 1800-1900 1800-1900 1800-1900 1800-1900 1800-1900

18:30 J8 J8 J14 Fotball G9 G9 G9 J9 J9 J9 G9 G9

19:00 1900-2030 1900-2030 1900-2030 1900-2030 1900-2030 1900-2030

19:30

20:00
G11G11G11

BARNE IDRETTEN

G16 Fotball
G11G11G11

TORSDAGMANDAG TIRSDAG ONSDAG
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Økonomi: 
 
Håndballen hadde budsjettert med et underskudd på 9000kr for 2020. Vi endte opp 
med ca 42000kr i underskudd. Hovedgrunnen til dette var avlyst EM i Stavanger, der 
håndballgruppen skulle stått for matserveringen.  
Påmeldingsavgifter og reiser ble mye lavere enn forventet grunnet avlyste 
arrangement.  
 
 
Året 2020 går inn i historiebøkene som et meget spesielt år. Vi måtte brått avslutte 
19/20 sesongen da landet stengte ned 12. mars. Alt av avslutninger ble avlyst, også 
G10 sin planlagte turnering i Kristiansand. 
Vi var meget glade da det igjen ble lov å trene, selv om det meste av kampaktiviteter 
har uteblitt i hele 2020.   
Alle lagene hadde juleavslutning i hallen, med pizza og kos etter trening siden det 
ikke ble noe markering ved sesongslutt. 
 
Jeg er sterkt imponert av innsatsen, forståelsen og endringsviljen til spillere, trenere, 
oppmenn, foreldre og idrettslaget i dette annerledesåret. Stadig nye restriksjoner å 
forholde seg til; smittesporingslister, stengte garderober, vasking mellom hver 
trening, spriting av hender og slusing av barn inn og ut av hallen for å ta best mulig 
hensyn til hverandre. Det har vært frustrerende for alle at vi aldri har visst om helgens 
kamper blir noe av eller ikke. Vi har alle bare måttet lære å vente å se hva som skjer. 
Planlegging har vært umulig.  Alle involverte har gjort en kjempejobb med å håndtere 
alt dette.  
 
Vi håper og tror at neste sesong vil bli mer normal. Så må vi gjøre vårt for å gi barna 
kjekke håndballminner, så vi hindrer mer frafall. Og det har jeg stor tro på at vi skal 
klare. Sammen. 
 
 
 
På vegne av handballgruppen:  
 
Anne Bilstad 
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JULEAVSLUTNING I HALLEN J8            JULEAVSLUTNING I HALLEN G9 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
JULEAVSLUTNING G11            JULEAVSLUTNING J7 
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Årsmelding mosjonsløp-gruppa 2020 
 
Mosjonsløp-gruppa består av ein ivrig gjeng som arrangerer Orremilå på Orre i mars 
og Pølsemilå på Klepp i september. Har du lyst å vera med på denne kjekke og 
sosiale eventen så ta kontakt med Bente N.Jacobsen. Arbeidsoppgåvene består av 
påmelding, reklamering, løypemerking, arrangering av løp og barnaløp, tidtaking og 
ferdigstilling av tider. Nye idèar og kreativitet er alltid kjekt.  
 

ORREMILÅ 2020 
 
Avlyst p.g.a Covid-19 
 

 
 

PØLSEMILÅ 2020 
 
Avlyst p.g.a Covid-19 som vanlig løp.  Det ble lagt til rette or et digitalt løp der en kunne løpe når en 
ønskert. 
 
 
     

 


