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ÅRSRAPPORT FOTBALLSTYRET 2018 

Det har vært 6 representanter i fotballstyret i år, og vi har hatt 8 styremøter til 

nå i år. 

Vi har også hatt 2 trener/lagledermøter.  

Fotballstyrelederen har deltatt på NFF sitt lederkurs Del 2. 

I skrivende stund så jobbes det med å få trenerkabalen til å gå opp i de ulike 

lagene for 2019. Vi er i dialog med Bokn IL om ett samarbeid der, og ser på hvor 

mange spillere vi har på de ulike laga. 

Aktivitet: 

Kompis kveld for 10 og 11 åringer. 10 åringene er inne på klubbhuset og har en 

gjennomgang av Kompis holdninger/program. På samme tidspunkt er 11 

åringene på kunstgresset og har ulike aktiviteter. Etterpå møttes begge 

årskullene inne på Falkeid huset der vi hadde litt mat og drikke. Denne 

aktiviteten er i samarbeid med håndballstyret. Det var også noen eldre med 

som var nye i klubben. De var med på foredraget inne på klubbhuset. 

Kårstø cup har også i 2018 vært avholdt i første helga i juni. Det var igjen rekord 

deltakelse på antall lag. Cupen gikk «knirkefritt», og med sol og varme så gikk 

salget unna. Vi måtte til Hervik å hente mer is, og klarte akkurat å ha nok kalde 

varer i kiosk/kafe.  Ellers må vi igjen få takke ein flott gjeng med frivillige som er 

med å lager dette til en fest dag på Troppene. 

Det har blitt avholdt Stoke Fotballskole for ande året på rad. Det var nok en litt 

enklere oppgave å gjennomføre i 2018 siden det hadde vært gjennomført i 

fjord også. Det var stor pågang på deltakere, og vi nådde maks grensa på 60 stk. 

Det kom derfor 4 akademi trenere til Falkeid i år. Vi sier oss kjempefornøyd 

med dette, og vi i fotballstyret synes ikke vi skal ha som mål å bli større. 60 

deltakere er nok det vi synes er mak grensa. Dette arrangementet fikk mye 

media oppslag både H-avis, Bygdeblad, Radio 102 og H-Nytt. Også i 2018 ble 

det avhold en trenersamling der Stoke-trenerene hadde ansvar for å vise frem 

ulike øvelser. Det var 16 års laget som var med å vise øvelser. 



 

 

Vi har nok en gang gjennomført en fantatsik Norway Cup. Vi reiste 7 lag til Oslo, 

og gjorde oss absolutt bemerka i Oslo. Laga for fornøyd med spillet på cupen, 

og også her viste sommeren seg på sitt aller beste. Det ble godt og varmt på 

østlandet, så det ble litt ulike bade-aktiviteter i tillegg😊 Under pizzakvelden 

var det ca 200 deltakere, og vi fikk besøk av Tysvær ordføreren Sigmund Lier. 

Avisoppslag blei det og ut i fra dette arrangementet. 

Lederen i fotballstyret har i år sittet i Hovedstyret. Dette gjør at det blir lettere 

å formidle saker som omhandler vår egen aktivitet. Dette ser vi på som positivt. 

Fotball avsluttning ble avholdt 13 og 14 november. I løpet av desse dagene 

kommer det ca 190 spillere innom på Falkeidhuset. I tillegg skal junior- og 

seniorlaga ha avslutninger. 

Hilsen fotballstyret med Silje Gismarvik, Daniel Rene Mikkelsen, Harry Waage, 

Helga Borgen, Kristin Odland og Øystein Odland. 

 

 



 

 

Årsrapport for Falkeid G7 

Fotballsesongen 2018 

          

Spillerstall 2018: 

-Emil Alexander Lervik 

-Evander Bakken 

-Leo Dahlgren 

-Åsmund Frøyland 

-Mikal Nielsen 

-Mika Tvedt 

-Sander Vesterøy 

Trenere og Lagledere 2018: 

-Geir Arne Lervik 



 

 

Antal spillere ved sesongstart: 7 

Antal spillere ved sesongslutt: 5 

Vi har deltatt på følgende turneringer/cuper: 

-Kårstø Cup 

-Gla gris Cup  

-Moliner Cup 

Årets høgdepunkt(er): 

-Cupene  

Andre ting vert å nevne fra årets sesong: 

-Flott opplevelse på Cup for alle 😊  

-Startet å trene med G8 pga mangel på spillere til neste sesong 

 

                  

Sportslig hilsen 

Geir Arne Lervik 



 

 

Årsrapport for Falkeid J-7 

Fotballsesongen 2018 

 

Spillerstall 2017: 

-Amanda sofie Nordgård 

-amalie Lønning 

-Janetlyn Edehen Kvinnesland 

-Josefine Øvertveit Rød 

-Liva Aursland Austerheim 

-Ronja Lønning Dybdal 

-Sina Stava 

-Viktoria Nordgård Ertvaag 

 



 

 

Trenere og Lagledere 2017: 

-Knut Einar Lønning 

-Kjetil Rød 

Antal spillere ved sesongstart: 8 

Antal spillere ved sesongslutt: 6 

Vi har deltatt på følgende turneringer/cuper: 

-Kårstø cup 

-Norgeshus cup 

-Moliner cup 

-Macron cup 

-Høst sesongen med Falkeid J8 

 

Årets Kompisaktiviteter (sosiale aktiviteter): 

-Lag avsluttning med pizza på egon 

 

Årets høgdepunkt(er): 

-Cuper 

-Vært med J8 på kamper 

 

Andre ting vert å nevne fra årets sesong: 

-Stabilt oppmøtet av dei 6 som fullførte sesongen, godt humør uansett vær 

-Foreldre stiller opp og er med på kamper 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Sportslig hilsen 

Knut einar og kjetil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Årsrapport for Falkeid  

Gutter 8 år 

Fotballsesongen 2018 

Spillerstall 2018: 

Atle Bjelland 

Mats Are Erland 

Olav Baustad 

Leon Engel Lundervold 

Enius Bjørdal 

Qual-ab  

Iver Sandsmark 

Håvard Brendeland 

Trenere og Lagledere 2018: Linda Haga og Ingeborg Egge 

Antall spillere ved sesongstart: 8 

Antall spillere ved sesongslutt: 8 

Vi har deltatt på følgende turneringer/cuper: 

Kårstø Cup og Norges hus cup  



 

 

Årets Kompisaktiviteter (sosiale aktiviteter) 

- Sommer avslutning hos Linda og Atle. Vi spiste pizza og popkorn. 

Etterpå badet de i stampen. 

- Kvelds for laget etter trening(pizza) 

- Etter siste bortekamp spiste vi på MC Donald. Det synes gutta var stas:) 

 

Årets høgdepunkt: 

Hjemmekampen mot Koparvik! Vi vant!!! Gutta krutt var kjempe flinke og 

mange som kom å såg på:)  

 

Sportslig hilsen 

Linda Haga og Ingeborg Egge 

 

 

 



 

 

Årsrapport for Falkeid J8 

Fotballsesongen 2018 

 

Spillerstall 2018: 

Ingrid Egge, Tuva Marlen Sørmo, Margrethe Staupe Waage, Nora Milje, Tara 

Andreassen, Live Torgersen, Lavinia Husby, Victoria Ertvaag, Amalie Lønning, 

Janetlyn Kvinnesland , Josefine Rød 

 

Trenere og Lagledere 2018: 

Trygve Egge, Martin Sørmo. 

 

Antal spillere ved sesongstart: 7 

Antal spillere ved sesongslutt: 8 

 

 



 

 

Vi har deltatt på følgende turneringer/cuper: 

Kårstø Cup 

Seriespill J-8 

 

Årets Kompisaktiviteter (sosiale aktiviteter): 

Pizzakvelds etter trening 

Sesongavslutning med tur til McDonalds etter siste seriekamp. 

 

Årets høgdepunkt(er): 

Kårstø Cup 

Fikk med spillere fra J7. 

 

Andre ting vert å nevne fra årets sesong: 

Litt som i fjor, så ble Kårstø Cup et vendepunkt for oss. I vårsesongen hadde vi 

mange tap og etter hvert begynte jentene å bli litt motløse. Vi kunne likevel se 

at de tingene som vi øver på, med et fast spillemønster begynte å sette seg og 

kampene ble stadig jevnere. Under Kårstø Cup løsnet det litt for jentene, vi fikk 

noen seire og dermed kom humøret tilbake.  

Vi meldte oss også på Norgeshus Cup, men der måtte vi melde avbud for vi 

hadde ikke nok spillere. 

I løpet av sommeren mistet vi tre av spillerne våre – en flyttet og to sluttet. Vi 

sto da igjen med 4 spillere, riktignok de som hadde vært ivrigst på trening 

gjennom hele sesongen, men uansett for få til å kunne stille lag uten hjelp. Vi 

kontaktet J7, og de hadde flere jenter som gjerne ville prøve seg på seriespill 

ettersom de selv bare var med på Cuper i år.  

Det ble en super energiboost å få inn de nye jentene. Fulle av humør og 

pågangsmot klarte de seg godt sammen med våre jenter. J8 jentene likte også 



 

 

godt å få flere spillere inn og nå ble det virkelig sving på sakene. Høstens 

returoppgjør ga oss mange flotte resultat og opplevelser mot lag som vi tapte 

mot i vår. På det beste kunne vi virkelig se hvordan jentene fulgte planen vår og 

spilte seg til mange sjanser og mål.  Takk også til Knut Einar og Co som fulgte J7 

jentene på alle kampene de var med på. 

Neste sesong både trener og spiller vi sammen og det har vi tro på at blir 

kjempebra ☺ 

 

Litt dans og musikk hører også til på trening ☺                     Bading i drakt etter    

                                                                                                      en varm høstkamp ☺ 

 

Sportslig hilsen 

Trygve Egge og Martin Sørmo.  

 

 

 



 

 

Årsrapport for Falkeid J9 

Fotballsesongen 2018 

Spillerstall 2018: 

Andrine, Julie, Karoline, Vilde, Melinda, Troya 

Trenere og Lagledere 2018: 

Elisabeth – Lagleder 

Geir – Trener 

Heidi - Trener 

 

Antall spillere ved sesongstart: 6 

Antall spillere ved sesongslutt: Kom en tilbake, Ingeborg, så da ble vi 7 siste kampen. 

 



 

 

Vi har deltatt på følgende turneringer/cuper: 

Serie, Kårstøcup, Norgeshuscup 

Årets Kompisaktiviteter (sosiale aktiviteter): 

Årets høgdepunkt(er): 

Vår første seier kom i år, ellers er cupene veldig kjekke 

Andre ting vert å nevne fra årets sesong: 

Jentene har vært flinke å komme på trening og dette har vist igjen på kampene. 

Det har riktig nok blitt en del tap, men jentene står på om det er sol, regn eller hagl i lufta. 

Der andre lag bytter opptil 4 spillere om gangen må jentene våre spille nesten hele 

kampene uten å få pause. 

Vi har vunnet vår første kamp i år og noen andre var så spennende å se på at vi nesten 

måtte hente hjertestarteren å ha klar til noen av foreldrene på sidelinjen. 

Ellers kan nevnes at vi siste halve året har hatt fokus på avslutninger, noe som har gitt 

resultater i flere mål enn tidligere. Bra jobba jenter 9.Cup er gøy 



 

 

 

 

Sportslig hilsen 

Elisabeth, Heidi og Geir 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Årsrapport for Falkeid G9 

Fotballsesongen 2018 

 

Spillerstall 2018: 
Daniel Bjørkheim Erland 

Mathias Øvstedal 

Hilmar Odland 

Heine Heinesen 

Karsten Bjelland 

Mathias Sztankay-Lundal 

Bjørn Modgeir Kvinnesland 

Jonas Luis Kvinnesland 

Knut Andre Håstø 

Trym Elias Waage 

 

Trenere og Lagledere 2018: Jostein Kvinnesland og Rune Waage 

Antall spillere ved sesongstart: 9 

Antall spillere ved sesongslutt: 10 

 

 



 

 

Vi har deltatt på følgende turneringer/cuper: 

Kårstø Cup, Storhall Cup (Vea), Norgeshus Cup (Stegaberg) Macron Cup (Vard) 

 

Årets Kompisaktiviteter (sosiale aktiviteter): 

Vi har hatt kvelds i kiosken, og ellers vært både sosiale og kompiser på alt av treninger og 

kamper! 

 

Årets høgdepunkt(er): 

Høydepunktene kommer tett så haggel med en så fin gjeng. Se at vi lykkes med det vi 

trener på. Se enkelt spillere få til nye ting, se de ta steg og ikke minst se gleden når de 

oppdager det selv at de får til ting de før ikke klarte. Gleden av å score mål, gleden av en 

nydelig redning, hvor alle så ballen i mål i forkant. Når en finte endelig sitter på trening 

eller i kamp, når hodet snur seg mot oss på sidelinjen for å få bekreftelsen på at «du så det 

du og?» Smilende gutter som endelig får lov til å være med å måke banen på vinteren før 

trening, sånn som de andre store gutta gjør det. Ofte små ting, men som er stort for en 9 

åring! 

 

Andre ting vert å nevne fra årets sesong: 

Vi har spilt totalt 23 kamper i årets sesong, med serie og Cuper. Det har gått veldig bra, og 

gutta spiller bedre og bedre sammen for hver kamp som går. Jobber stort sett bra 

sammen, og skjønner at en må jobbe både bakover og fremover, og ikke minst sammen for 

å få det til.  

Vi tøffa oss litt på slutten av sesongen, og meldte oss på i 10 års klassen i siste turnering. 

Det gikk strålende, med en uavgjort og en seier mot 10 års lag. Litt typisk da, at det eneste 

tapet i sesongen, var årets siste kamp, mot et 9 års lag fra Djerv 1919…… Men det tåler vi 

fint, gutta var snart blide og fornøyde igjen, så de kan være veldig stolte og fornøyde med 

sesongen de har levert. Nå er det 7’er fotball som gjelder, hvor alt er større og kjekkere, så 

vi gleder oss veldig til neste sesong 



 

 

 

 

Sportslig hilsen 

Jostein & Rune  

 

 

 

 

 



 

 

Årsrapport for Falkeid Jenter-10 

Fotballsesongen 2018 

 

 

Spillerstall 2018: 

Ida Egge, Linnea K. Øvernes, Amalie A. Kvilhaugsvik, Emma Fjeldheim 

Amanda B.Kaldheim, Alva Toth, Andrine Askeland, Benedikte R.Heskja 

Andrea B. Kaldheim 

 

Trenere og Lagledere 2018: 

Geir Øvernes og Bente K. Øvernes 



 

 

 

Antal spillere ved sesongstart:  9 

Antal spillere ved sesongslutt:  7 

Vi har deltatt på følgende turneringer/cuper: 

- Kårstø cup 

- Etne cup 

- Bavaria cup  

- Macron cup  

Årets Kompisaktiviteter (sosiale aktiviteter): 

Kvelds sjå forelder.  

Avslutningsfest på Rush trampolinepark i Stavanger.  

Årets høgdepunkt(er): 

Etne Cup med overnatting i storsal.  

Stoke Fotballskole 

Andre ting vert å nevne fra årets sesong: 

Vi startet med 2 treninger i uken og gikk over til 1 trening og kamp i sesongen.  
Flinke jenter som møter på treninger og er ellers aktive med turn og håndball.  
I serien har vi spilt mot lag fra Haugesund og innover mot Vindafjord og Etne.  
Vi har vunnet flere enn vi har tapt og er med det fornøyde med årets sesong.  

 

 

 

Sportslig hilsen 

Trener: Geir Øvernes 
Trener oppmann : Bente K. Øvernes 
 



 

 

Årsrapport for Falkeid Gutt 10 

Fotballsesongen 2018 

 

Spillerstall 2018: 

Oskar Milje, Jøran Helgeland, Tristan Ali, Casper Rasmussen, Viljar Egge, Amund 

Egge, Jone Marx Waage. Timian Lønning spilte vårsesong, flyttet til Stord. 

Matias Erland sluttet 

Lånt av gutt 9: Trym Elias Waage, Hilmar Odland, Jonas Luis Kvinnesland 

Trenere og Lagledere 2018: Gjermund Waage og Gunnhild Helgeland 

Antall spillere ved sesongstart: 9 

Antall spillere ved sesongslutt: 7 

Vi har deltatt på følgende turneringer/cuper: 

Skude Cup, Kårstø Cup, Etne Cup 

Årets Kompisaktiviteter (sosiale aktiviteter): Avsluttet før ferien med stopp 

etter siste kamp der vi vant 5- 1 over Haugar. Spiste på McDonalds 

Hadde og pizza i Sauda før heim reise etter å ha spilte 3-3.                                                        



 

 

Årets høgdepunkt(er): 

  

Kampforberedelser                      Signering av Kompiskontrakt 

 

Kårstø Cup                                      Etne Cup 

Andre ting vert å nevne fra årets sesong: En kjekk gjeng som har levert på kvar 

kamp og trening (ikke alltid øreproppene er tatt ut så en del ting må eg sei 

både 2 til 3 ganger men litt utfordringer skal der være når en trener 10 åringer). 

Har trent 2 ganger i uka. Samarbeidet litt med gutt 9  og gutt 11 på treningene. 

Noen har og deltatt på Fotball fritids ordningen til Falkeid og fotballskoler. Vil 

spesielt nevne kampen i Sauda der vi stilte med 8 spillere mot 15 fra Sauda og 

klarte 3-3 en enorm innsats. Etne Cup var første gang med overnatting, vil igjen 

rose guttene for flott oppførsel og godt kameratskap kjekt å se smile etter å ha 

brukt opp 90% av pengene fredag kveld i kiosken. Takk og til Hilmar og Jonas 

Luis fra gutt 9 som var med .1 tap og resten endte med seier. Og en dommer i 

Etne som roste guttene etter kamp i serien flott spill og en gjeng som jobbet og 

kunne spille fotball. Etter ferien har vi lånt spillere fra gutt 9 for å ha nok til lag. 

Takk til Trym Elias, Hilmar og Jonas Luis. 

Takk for lånet av noen kjekke gutter 

Sportslig hilsen Gjermund Waage 



 

 

Årsrapport for Falkeid G11 

Fotballsesongen 2018 

Legg inn et lagbilde her! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spelarstall 2018: 

Kevin Aursland Miljeteig, Joakim Holberg, Cato Hetland, Dorian Tangedal Bakken, Martin 

Auestad, Jonas Bjørkheim-Erland, Egil Frøyland og Jakob Rikstad Skogøy 

 

Trenarar og lagleiar 2018: 

Jan Egil Austerheim, Christina Tangedal Bakken og Janna Kringeland Frøyland 

 

Tal spelarar ved sesongstart: 8 

Tal spelarar ved sesongslutt: 7 

 

Lagbilde etter siste kampen i sesongen. Gutane er godt fornøgde etter kampen mot Sveio. Bak frå 
venstre: Kevin, Joakim, Amund (G10), Cato, Dorian, Martin og Jan Egil. Liggande framme: Jonas og  
Egil 



 

 

Me har deltatt på følgande cup: 

Norgeshus cup på Stegaberg  

 

Årets Kompisaktiviteter (sosiale aktiviteter): 

Kompiskveld med 10- og 11-årslaga i Falkeid. 

Pizza og kake inne på idrettshuset før sommaren. 

 

Årets høgdepunkt(er): 

Kampane mot Sveio 

 

Andre ting verd å nemne frå sesongen i år: 

Dette året har me vore litt få spelarar så me har vore avhengig av å låne frå G10. Mange 

kjekke og flinke gutar har vore med derifrå.  

Me har jobba mykje med positive haldningar, godt samspel og fair play. Og trena mykje på 

ballkontroll og sentring.  

I haustsesongen var me saman med G10 på treningane for å få ei større treningsgruppe og 

fleire treningar i veka. Det gjekk veldig bra. 

 

Sportsleg helsing 

Jan Egil, Christina og Janna 

  



 

 

Årsrapport for Falkeid G 12 

Fotballsesongen 2018 

 

 

 

Spillerstall 2018: 

Sondre , Aksel , , Filip , Kristian, John Thomas, Jørgen, Johan, Herman, Isak, Thomas ,Cato, 

Jonas. 

Trenere og Lagledere 2018: 

Jostein Kvinnesland. Asbjørn Kolbeinsen,  Lars B Losnegaard. 

 



 

 

Antal spillere ved sesongstart: …12. 

Antal spillere ved sesongslutt: …9. 

 

Vi har deltatt på følgende turneringer/cuper: 

…Vard Cup 

…Cup Etne 

Etne Cup 

Stegaberg (Norgeshus)cup.. 

 

Årets Kompisaktiviteter (sosiale aktiviteter): 

…Div  Cup.. 

 

Årets høgdepunkt(er): 

…Norgeshus Cup-vant alle kamper… 

 

Andre ting vert å nevne fra årets sesong: 

Vi har spilt på niva 2 i år og det har vært ett rett valg.  



 

 

 

Norgeshus Cup hvor vi vant alle kampene . 

 

Sportslig hilsen 

Jostein,Asbjørn, Lars 

 

 

 

  



 

 

Årsrapport for Falkeid J12 

Fotballsesongen 2018 

 

  

 

Spillerstall 2018: 

Mellom 8-12 stk. har vært en del som har sluttet, og noen nye som har 

begynt. 

Trenere og Lagledere 2018: 

Trener Rita Helen Rostrup Gundersen 

Lagleder Liv Hemnes Mørch 

Antal spillere ved sesongstart: 14 

Antal spillere ved sesongslutt: 11 

Vi har deltatt på følgende turneringer/cuper: 

Norgeshus cup, Kiwi cup ble avlyst. 

Årets Kompisaktiviteter (sosiale aktiviteter): 



 

 

Har hatt kvelds 1 gonger med bingo og mat. Vært i Hervik Camping på 

sommer avslutning. Pizzakveld som høstavslutning. 

Årets høgdepunkt(er):  

Når me slo Ferkingstad 6-0. og det blei is på heile gjengen 😊 

Me har spillt kamp på TV og gjorde ein knall god figur i 1 omgang. 

Men de største høgdepunktene er kjøringa til å fra kamp med bilen full av fnisete jenter. 

 

 

 

Andre ting vert å nevne fra årets sesong: 

Det har vært en kjekk sesong, men trener har slitt litt helsemessig, men har fått 

god hjelp innimellom av Margrete og Siw, og jentene er som oftes i godt humør. 

Ikkje alltid fotballen som har vært i fokus. Er en gjeng som liker å prate og 

diskutere. Det er en fin kjekk jentegjeng som er blitt gode på å motivere 

hverandre, og tar vare på hverandre.  Vi har tapt det meste, men dette er en 

gjeng jenter som ikke lar seg knekke av den grunn.  

Sportslig hilsen   

Rita Helen og Liv 



 

 

Årsrapport for Falkeid G13 

Fotballsesongen 2018 

 

Spillerstall 2018: 

Håvard Waage 

Jørgen Baustad 

Even Gismarvik 

Mikal Totland 

Gbassay Paasewe 

Aaron Toth 

Sondre Emil Waage 

Emil Fjeldhein 

Noah Våbenø-Bergevik 

Tobias Dybdahl 

Vetle Våbenø-Bergevik 

Håkon Eide Hansen 

Emil Askeland 

 

Trenere og Lagledere 2017: 

Amalie Vikene  

Håvard Våbenø-Bergevik 

Anne Lise Waage 

Rune Waage 

 

Antall spillere ved 

sesongstart: 12 

Antall spillere ved 

sesongslutt: 13 

 



 

 

Vi har deltatt på følgende turneringer/cuper: Norway Cup 

 

Årets Kompisaktiviteter (sosiale aktiviteter): 

Vi har hatt kvelds på klubbhuset, og 16 November skal vi ha overnatting på klubbhuset, 

med pizza, aktiviteter og masse sosialt sammen med gutta 

 

Årets høgdepunkt(er): 

Helt klart Norway Cup og den opplevelsen det var å være med der. Vi startet med en god 

kamp mot Sørumsand. Det var et godt lag, men vi hang lenge med. Følte selv vi fikk dårlig 

betalt der, med 1-3 tap. Men nå var vi endelig i gang, vi hadde scoret mål og vi viste at vi 

hadde noe å komme med. Neste kamp var mot Abildsø, som vi også tapte 3-1. Det var 

veldig skuffende, for de var vi minst like gode som de, men de scoret på sine muligheter, 

noe vi ikke gjorde. Da taper en fort fotballkamper. Siste kamp var mot Gossen. Der måtte 

vi bare unngå å tape, så fikk vi tredje plass i puljen, og på papiret enklere motstand i 

sluttspillet. Vi spilte forferdelig lenge. Lå under 1-3 og de fleste hadde gitt opp. Så scorer 

Håkon, og alt snur. Til slutt er det Emil F som utligner, og etter noen kaotiske siste 

minutter, så klarer vi 3-3 og får da tredje plass i puljen.  

Vi skulle møte Blindheim i 32 dels finale. Vi var både nervøse og spente, men gledet oss 

også, selvsagt. De gikk opp i 1-0 ledelse, og vi stanget og stanget, men fikk ikke ballen i 

mål. Til slutt utligner Aaron, og vi er med. Ikke så lenge før slutt, får vi frispark fra 17 

meter, og Mikal legger ballen til rette. Den limes i krysset, og vi har snudd kampen. Det var 

euforisk når dommeren blåste av kampen, og vi hadde nådd vårt mål, om å klare å vinne 

en utslagskamp, fra nå var alt bonus. 

I 16 dels finalen så møtte vi Ullern. Kampen gikk også på TV, noe som spillerne ikke fikk 

vite før kampen, men som ble oppdaget til slutt. Vi tar ledelsen med et kanonskudd fra 

Jørgen, fra 35 meter. Limer den i krysset, og vi er høyt oppe alle mann. Kampen er jevn, 

bølger frem og tilbake, hvor begge lag har muligheter, men vi leder. Så utligner de, litt ut 

av ingenting egentlig, å vi er igjen like langt. Det blir ekstra omganger, vi har flere og gode 

muligheter, men det vil seg ikke, så det går til straffespark. Lappen med navna var klar, de 

svarte alle ja på å ta straffen. Noen mer tvilende enn andre, men oppgaven tok de. Å stå å 

se på gutta ute på banen, uten å kunne gjøre noe mer enn se på, var tøft og litt uvirkelig. 

Vi bommet på en straffe, det gjorde ikke Ullern, og da var eventyret for oss ute, på kanskje 

det verste måten det kan skje på. Se gutta så lei seg, grine en skvett sammen med de, kan 

ikke gjøre oss annet enn bedre og mer rustet mot andre utfordringer. De tok godt vare på 

hverandre, ingen skyld eller ansvar ble delt ut, og snart var glimtet i øye tilbake igjen, og 



 

 

gutta så blide som de normalt er. Norway Cup var over, etter mange oppturer og noen 

nedturer, masse minner og gode opplevelser sammen med gutta hadde vi, og vi gleder oss 

til neste år! 

 

Vi var innom =Kaffe i Oslo, vi tar oppgaven med å lære gutta litt mer enn bare fotball på 

største alvor. Her fra Nils Olav sin Byvandring i Oslo 

 

 

Mat må vi ha, og hva er bedre enn McDonalds 



 

 

 

Regnvær på åpningskonserten stopper ikke Falkeid G13 

 

 



 

 

Så glad, stolt og rørt blir en trener når gutta snur kampen, og vi vinner vår 

aller første utslagskamp i Norway Cup! Vil ha den kjensla igjen! 

 

 

 

Sportslig hilsen 

Amalie, Håvard, Anne Lise og Rune  

 

 

 



 

 

Årsrapport for Falkeid J14 

Fotballsesongen 2018 

              

Figur 1:Lagbilde fra Norway Cup 2018 

Spillerstall 2018: 

# Spillernavn # Spillernavn 

1 Amelia Pieczkowska 13 Madelen Amdal 

2 Celina Aksland (skadet) 14 Malin Reimers Berge 

3 Emma Sofie Sharp 15 Marta Ljostveit Reiersen 

4 Eva Leirvik 16 Marte Alvestad 

5 Frida Jøsang 17 Miriam Sunde Olaussen 

6 Frida Åserød Staupe 18 Nathalie Johannesen Haga 

7 Hannah Sudmann Bannister 19 Nora Rasmussen 

8 Hedda Stokkenes 20 Pernille Våbenø Kleivane 

9 Hilda Askeland 21 Rannveig Ljostveit Reiersen 

10 Ine Mari Sælevik Nyborg 22 Seline Susort (skadet) 

11 Lena Sæbø Tjøsvoll (sluttet) 23 Susanna Askeland 

12 Louise Kjøllmoen Bakken 24 Unni Marie Heimdal (sluttet) 

I årets sesong har vi stilt med 2 lag hvor ett har spilt 11’er, mens det andre har spilt 7’er. 

11’er laget spilte i første divisjon vårsesongen, men ble flyttet ned til 2 divisjon for 

høstserien. Her vant de sin pulje. (20 kamper uten tap). 7’er laget havnet midt på tabellen i 

sin pulje i 2 divisjon. 

• Antall spillere ved sesongstart: 24 

• Antall spillere ved sesongslutt: 20 (2 skadet; 2 sluttet) 



 

 

Trenere og Lagledere 2017: 

Trenere Lagledere 

Olav Askeland (hovedtrener)  Birgitte Åserød  

Ruben Ljostveit Reiersen  Arild Stokkenes 

Kjetil Bjelland   

Guy Sharp    

Cliff Olaussen 
 

Svein Arild Susort (keepertrener)   

 

Noe av det gode med dette laget er at vi er en god gjeng som følger opp etter beste evne. 

Veldig bra med 6 trenere og 2 lagledere, og vi blir alle med neste år også.  

Vi har deltatt på følgende turneringer/cuper: 

Deltagelse på cuper har vært et krydder i løpet av året, og resultatene har vært supre. 

I cup i Storhall Karmøy tapte vi mot Haugar J14, vant mot Haugar J13, vant mot Vedavåg og 

spilte uavgjort mot Djerv etter å ha ligget under 2-0.   

Vi vant B-sluttspillet i Eddie cup etter blant annet 7-0 seier over Haugar og avsluttet med 5-2 

seier mot Vedavåg! 

Norway cup var selvsagt årets høydepunkt for både jentene og alle rundt laget. Vi stilte som 

i serien et 11’er lag og et 7’er lag. 11’er laget kom til A-sluttspillet, men tapte 16-dels finalen 

mot Kolbotn på Golden goal i andre ekstraomgang. 7’er laget kom i B-sluttspillet, men tapte 

dessverre sin første kamp her. Uansett så var det utrolig kjekt å se at uavhengig av lag så 

heier alle på hverandre slik at vi står frem som ett lag.  

I Regy Cup kronet vi sesongen med å vinne samtlige kamper, avsluttet med 1-0 i en 

spennende kamp mot Olsvik. Gull og pokal! 

 

Figur 3: Lagbilde etter å ha vunnet Regy Cup 

Figur 2: Hovedtrener som planlegger 
strategi på Norway cup 



 

 

 

Årets Kompisaktiviteter (sosiale aktiviteter): 

Det har vært en egen sosialkomite bestående av Ann Jeanette Sunde Olaussen, Hanne 

Jorunn Korsnes og Mona E. Wold Jøsang. Her har det vært arrangert kvelds ca. hver måned, 

og det har vært arrangert grilling og hyttetur. Kjempejobb av sosialkomiteen hvor resultatet 

er en sammensveiset gjeng av jenter som støtter hverandre på kamper og treninger. Noen 

av jentene dannet sitt eget lag til Haugesund gatecup- de berømte og fryktede Croissant 

Laurent. 

 

Figur 4: Sosialt samvær med hele gjengen på hyttetur 

 

Figur 5: Noen av jentene deltok i Haugesund gatecup og 
fikk 3 plass i J15 klassen. Croissant Laurent var team 
navnet. 

 

Årets høydepunkt(er) 

Høydepunktet utenom resultatene (Serievinner 2.div, Norway cup, gull i Regy Cup) som har 

vært oppnådd, er uten tvil spillerutviklingen som har vært gjennom året. Det er godt 

oppmøte på treninger, og jentene er blitt godt sammensveiset. Humør og innsats lønner 

seg!! En ekstra bonus var det å slå Haugars 1’er lag 3-1 i treningskamp i høst, et lag vi har 

tapt mot flere ganger tidligere. 

 

 



 

 

Litt statistikk 

Plassering Flest treninger Flest kamper Flest mål 

1.plass Frida J Hilda Rannveig 

2.plass Miriam Eva Amelia  

3.plass Marte Marte Ine Mari/Miriam 

Vi har spilt minst 58 kamper. Vi vant eller spilte uavgjort 52% av kampene på våren. Vi vant 

eller spilte uavgjort 91% av kampene på høsten! 

Andre ting vert å nevne fra årets sesong: 

Selv om jentene gjør det veldig godt i serie og cuper, så har de heldigvis beina god plantet på 

bakken. Dette skyldes selvsagt foreldrene som på avslutningen vant 1-0 over jentene. 

Spillerne har med andre ord fortsatt noe å strekke seg etter, og vi foreldre ser frem til neste 

års kamp. 😊 

 

 

 

 

 

 

 

Sportslig hilsen 

Olav, Ruben, Kjetil, Cliff, Guy, Svein Arild, Birgitte og Arild 

 

 

 

 

 



 

 

Årsrapport for Falkeid G14 

Fotballsesongen 2018

 

Spillerstall 2018: 
Adrian Lønning 
Endre Eikeskog Håvardsen (vår) 
Asbjørn Strøm 
Karl Erik Måleng 
Henning Askeland 
Øyvind Andreas Gjerde 
Martin Baustad 
Nikolai Marx Waage 
Stein Arne Kyvik 
Gaute Torgersen (vår) 
Simen Kvinnesland 
 

Trenere og Lagledere 2018: 

Torunn Gjerde, Gjermund Waage, Bjørnar Måleng. 

 

Antall spillere ved sesongstart:  11 

Antall spillere ved sesongslutt:    9 (8) 



 

 

Vi har deltatt på følgende turneringer/cuper: 

Laget deltok på Norwaycup for andre gang. Ellers hatt noen treningskamper og skal spille 

cup på Stegaberg nå i november.  

Årets Kompisaktiviteter (sosiale aktiviteter): 

Laget har hatt flere kvelder med kvelds, bading i forbindelse med trening m.m. Foreldre 

disket bl.a. opp med taco etter årets siste hjemmekamp på Troppene. Likevel inngår 

Norwaycup som det største sosiale høydepunktet for alle.  

Årets høgdepunkt(er): 

Årets høydepunkt var uten tvil Norwaycup, der laget gikk videre til A-sluttspill og helt til 1/8-

delsfinalen!!! En kjempeopptur i forhold til fjoråret da vi tapte alle kampene. Kampen før 

denne (1/16) var den beste i lagets historie, og vi vant klart over et lag som på papiret var 

vesentlig bedre. En opplevelse som kommer til å sitte i lenge!  

I tillegg var det et høydepunkt å spille mot et lag fra Palestina, som var satt sammen av gode 

spillere fra ulike flyktningeleirer. Vi fikk en leksjon i godt fotballspill, samtidig som det gav oss 

litt å reflektere over. Ikke alle har det samme gode utgangspunktet som oss til å drive med 

fritidsaktiviteter. Likevel går det fint an å bli god og å vise idrettsglede! 

Andre ting vert å nevne fra årets sesong: 

Stabilitet må ellers være et stikkord for laget. På treninger har det vært jevnt oppmøte hele 

veien. I kamper har vi imidlertid hele tiden vært avhengige av å låne spillere fra G13 eller J14 

for å stille lag. Dette har gjort oss sårbare og det har vært krevende å få øvd nok (på trening) 

på de tingene vi trenger i kamp. På tross av dette har laget levert jevnt godt spill, og med 

svært få unntak spilt veldig jevne kamper. Litt leit derfor at mange av kampene akkurat har 

bikket motstanderens vei.  

Hovedårsaken til dette skyldes nok at gruppen som helhet er veldig jevn. Likevel registrerer 

vi at gruppen har et veldig sterkt ønske om å bli en del av en enda større gjeng. Dette må vi 

tilstrebe for neste sesong, dersom spillerne skal være motiverte for å fortsette. Det jobbes 

med løsninger, bl.a. mot Bokn. Vi håper dette faller på plass. 

Oppsummert har sesongen vært 16 kamper i serie, fem kamper i Norwaycup, samt et par 

treningskamper. Så kommer det fire kamper til i cup nå i november – trolig i samarbeid med 

Bokns G14-spillere.  

Alle spillerne er generelt veldig flinke til å stille opp på trening, til glede for oss alle. Godt 

humør og fortsatt lærevillige og engasjerte. 

 



 

 

 

  

  

 

Sportslig hilsen 

 Torunn Gjerde, Gjermund Waage og Bjørnar Måleng 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Årsrapport for Falkeid G16  

Fotballsesongen 2018 

 
 

Spillerstall 2018: 

 



  

 

Aleksander Nyborg 

Edvin Ljostveit Reiersen 

Enius Haavardsholm 

Håvard Kronmùller 

Isak Bakkevik Håland  

Jon Lindanger 

Odin Aleksander Waage 

Robert Larsen-Bratthammer 

Sander Lindanger 

Trym Hemningstad 

Even Bakken 

Martin Gismarvik 

Christoffer Rabben 

Johannes Erland 

Amund Stokkenes 

Lars Åge Borgen 

 

 

Trenere og Lagledere 2018: 

Tore Nyborg, hovedtrener 

Tom Inge Håland, hovedtrener 

Rolf Magne Bakken, hjelpetrener 

Bjørn Lindanger, Oppmann 

 

Antall spillere ved sesongstart: 16 

Antall spillere ved sesongslutt: 15 

 

Vi har deltatt på følgende turneringer/cuper: 

Vard Vintercup 

Norway Cup  

Årets Kompisaktiviteter. 

 



  

 

Årets høgdepunkt(er): 

Uten tvil må vel det bli Norway Cup på Ekebergslettene. Her havna me i ei tøff pulje mot 

Høybråten/Stovner som me vant 1-0 over. Neste motstandere var Otta og Gimse som me 

tapte ganske klart mot. Dette førte til B sluttspill hvor me møtte Malvik i 32 dels finale 

som me slo ganske klart 6-2. I 16 dels finale møtte me Hødd 2 som blei ganske dramatisk 

og nervepirrande på alle mulige måtar. Sto 1-1 etter full tid og ekstraomganger. 

Straffesparkkonkuranse hvor lagene følgde kvarandre heilt til 9 straffe hvor me avgjorde 

og vår eminene keeper sto for ein kjemperedning. Dette blei eit magisk øyeblikk for alle 

spelerane og oss trenere....og heilt sikkert alle publikummere som sto rundt banen og 

følgde dramaet. 8 dels finalen mot Rival tapte me 2-0 og eventyret var over for denne 

gong.Men me hadde lagt eit minnerikt Norway Cup bak oss med mange tette kamper,godt 

fellesskap i laget og mange andre kjekke opplevelsar saman. 

Det er en fantastisk kjekk uke. Hektisk og mye å holde styr på, men å gå fra kamp til kamp, 

se masse kjensfolk, og være ein del av noko større er virkelig givande. Også veldig stas 

med mykje folk på kampane, så en stor takk til alle dei som brukte dagane på å sjå også på 

andre lag. Det setter me alle stor pris på! 

Ellers må me nevna at me og spela vintercup i 15 års klassen. Dette fekk me lov til siden 

2/3 av laget besto av 15 åringar. Her fekk me målt krefter mot dei beste 15års-laga i Nord-

Rogaland og me vant alle kampane i gruppespelet og då var det duka for sluttspillhelg på 

gymnasbanane/Djervbanen. Her vant me semifinalen mot Sveio ganske klart ,og i finalen 

slo me Vard ganske kraftig...Så då blei det avslutning på Vardhuset  med pokaler til alle 

gutane + større Cup pokal til laget. 

 

Andre ting vert å nevne fra årets sesong: 

Me melde oss på i 1. div også i år. Nå hadde me eit års erfaring frå dette nivået og visste 

kva som venta oss av motstand. Og når ein møter lag som Skjold som har spelerar som sit 

på benken på A-laget så blir det tøff motstsand ja. Også Nord og Kopervik viste seg som 

meget sterke lag i årets pulje. De andre laga spela me jevnt mot og vant de fleste av . Så 

me havna også i år midt på tabellen som me er godt fornøgd med. Då to av våre beste 

spelerar i tillegg også gjekk skada heile sesongen ,så fortel dette i tillegg om eit lag med 

høg moral og bred arbeidskapasitet. For her var det i deiras sted andre spelerar som tok 

vel vare på sjangsen dei fekk og vokste med oppgavene sine .Me hadde 4 mål i minus når 

målforskjellen var telt opp men allikavel meget fornøyd med å score 52 mål i løpet av 

sesongen.Mange av spelerane har og i år vokst med oppgåvene sine og tatt store skritt på 

banen  med sine fotballferdigheter,og ikkje minst fotballforståelse og plassering i forhold 

til spill. Så eg trur både spelerar og trenerar er fornøgd med sesongen 2018.11.05 



  

 

Kan og nevne at vi har fått god hjel ifra Marcus, Julie og 4 guttar fra G14( Øyvind Andreas, 

Nikolay, Martin og Asbjørn) 

SOSIALT 

Ellers så har me hatt litt sosialt utenomsportslig med guttane, Paintball med pølser brus og 

kaka etterpå. Me har også hatt 2 kvelder på klubbhuset, der me har fått servert kveldsmat 

av foreldre som er flinke å stille opp rundt laget. 

 

 

5 seire, 1 uavgjort, 8 tap og 5 plass i 1. div G16 

Sportslig hilsen Trener/laglederteamet  

Tom Inge, Tore, Rolf og Bjørn  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

        JENTER 19 Sesongfasit 2018        

 

 

 

Sesongen 2018: Fra blått til Rosa. 

Før fjorårets sesong var over så vi at et samarbeid med 

Kolnes var nøkkelen til videre lag med J19. 

Falkeid jentene stod igjen med 11 spillere og var avhengig 

av hjelp for å kunne stille lag i 2018. Samarbeidet med 

Kolnes ble videreført. Nå ble ikke alt som planlagt rundt 

dette. Damelaget hadde behov for flere spillere, noe som 

gjorde at de fleste ble med der, og i praksis var det bare 

en som ble med J19 laget for fullt. 

Allikevel så krummet vi nakken og gikk på med godt håp inn i vintersesongen. 



  

 
Vi trente samtidig med damelaget, og de treningene vi var få, så kjørte vi felles spilløkter. Dette 

fungerte veldig flott. Vi fikk hjelp fra damelaget på kamper, også fra J16 laget til Kolnes der flere har 

vært med på treningene våre innimellom. 

Vinterserien, et kjekt avbrekk på vintertreningen. 

Vi meldte oss på Vinterserien som Rogaland Fotballkrets arrangerer for J19 lagene. Vi møtte gode 

motstandere, men klarte oss brukbart. Ok å ha eget opplegg uten å måtte tenke på treningskamper. 

   

Det er flest kvardager er med trening. Her fra en trening i vår, 
der det blir god stemning med musikk i finværet. 

Vinter i vinterserien. Her fra kampen mot Skudenes 

Kampen som huskes best er nok kampen 1. februar, da vi ligger under mot Vedavåg/Kopervik før 25 

minutter var spillet, 0-3. Vi klarer å hente inn til 3-3 helt på tampen av første omgangen, og går inn i 

andreomgangen med skikkelig trøkk. Vinner til slutt 4-3. Slike kamper huskes alltid godt. Og som eg 

sier alltid, ta vare på øyeblikka. 

 

Hundvåg på besøk: 

. 

Etter seieren mot Vedavåg/Kopervik da vi 
snudde 0-3 til 4-3 seier.Hundvåg besøk 

 

Hundvåg J19 reiste på treningsleir til nordfylke med base i Haugesund, og spurte i den forbindelse om 

vi ville stille til en treningskamp. Alltid hyggelig med besøk, så vi svarte selvsagt ja.  

Figur 6 Vi tok imot Hundvåg to dager før første seriekamp. Våren var 
endelig kommet med sol og varme. 



  

 
Lørdag 14. april møttes vi på Troppene. Våren og varmen var også på besøk, og det ble en god 

generalprøve to dager før første seriekamp. Kampen ender 1-1. Takk for besøket Hundvåg. 

 

 

Serien i gang. 

Vi ventet spent på våre 

nye rosa drakter, men 

måtte vente til mai før 

vi fikk tatt de i bruk. Fra 

da av var vi et forent 

Kolnes/Falkeid lag i 

Rosa drakter. Ikke like 

populær blant alle, men 

med så mange positive 

kommenterer fra 

motstandere/dommere 

osv at dette var de 

fineste draktene de har 

sett så kan vi jo være 

litt stolt. 

 

Historisk bilde: For første gang spiller vi i samarbeidsfargene ROSA. Kjekt da og i tillegg til Amalie også ha to spillere fra J16 
laget til Kolnes med, Cecilia og Sara til venstre i begge rekker. 

Et samarbeidslag som Kolnes/Falkeid deler også på hjemmebanene. Første seriekamp skulle spilles 

på Kolnes, mot et godt Ølen lag. Innsats lå i bunn og vi vinner fortjent 4-3, selv om det var godt trøkk 

fra Ølen de siste minuttene. 

Serien ellers har gått mye opp og ned, men kjekt at det har vært mange jevne kamper, selv om det 

innimellom har vært unntak og kalas siffere begge veier. Vi har vunnet mot alle motstandere, med 

unntak av Djerv 1919 som kom inn på høsten og spilte en enkelt kamp mot alle de andre lagene. 

Ellers var det trippel serie. 

Vi har gjennom hele vårsesongen vært avhengig av hjelp til å kunne stille lag. Vi var i utgangspunktet 

11 spillere, så det sier seg selv at vi trengte påfyll. Da var det veldig kjekt at noen av de jentene som 

hadde gitt seg på damelaget/reist på skole ville bli med oss i siste del av vårsesongen. Det var 

inspirerende og nyttig for alle å få litt rutine inn i laget, og etter kvart kom de i god form.  

Men vi visste når høsten kom at de ikke kunne spillekamper lenger pga reising og skolegang. I tillegg 

hadde vi av den faste stammen flere som av ulike grunner som flytting, skader, utvekslingsstudie, 

eller som gav seg med fotball gjorde at vi måtte ta et valg.  



  

 
Valget ble etter hvert å søke om å få spille 7èr fotball i serien, noe som raskt ble innvilget. Vi gikk helt 

og fullt inn i treningsgruppa til Damelaget. Damelaget hadde også i tidlig høstperiode slitt med mye 

skader, og mange som hadde begynt å jobbe og dertil lite spillere på trening. I så måte ble dette en 

vinn/vinn situasjon, selv om flere var skeptiske. Eg synes dette har gitt jentene som stod igjen et godt 

løft, og noe som er nyttig også videre i fotball livet.  

Det å spille 7èr fotball kan nok nesten kalles en annen 

idrett enn å spille 11èr fotball. Mange, meg inkludert, 

synes det var en nedtur. Men etter hvert så ble vi vant til 

dette, og vi fant vårt spillemønster som fungerte greit. 

Dette var et myke bedre alternativ enn å trekke laget. 

Og etter hvert har flere av dokke fått muligheten å bli 

med Damelaget i 3. divisjon. Det er en god erfaring å ta 

med videre, og kjekt at dokke fikk muligheten av Arne. 

 

Etter seier mot Skjoldar hjemme i høst 

 

Norway Cup og Kolnes jentene 

Kolnes jentene, med unntak av Amalie hadde valgt å spille/trene med damelaget foran sesongen. 

Men veldig kjekt at alle dokke ville være med til Norway Cup. I tillegg hadde vi med oss Katrine som 

før sesongen hadde gått til Avaldsnes. Det gjorde at vi var ein god spilletropp på 16 stk. 

Vi kjente jentene litt fra før, men ikke før nå skulle vi bo/spille/spise/ha det sosialt sammen. Og det 

skulle vise seg at vi skulle bli kjent med en knakande kjekk gjeng. Positive og inkluderende. Husker 

spesielt godt den første kampen 

mot Røa Elite. Vi var spente og 

ventet tøff motstand. Men 

innsatsen og spillet vi la til grunn 

gjorde at vi stolt kunne gå av 

banen med 0-0. 

Kjekt var det også å spille TV-kamp 

mot Modum, og vinne denne 3-1. 

Og å møte spennende og meget 

gode jenter fra USA, selv om det 

ble tap, var også kjekt. 

 

Jubel etter å ha vunnet 3-1 over Modum i TV sendt Norway Cup kamp. 

Med en seier, en uavgjort og to tap i innledningen, endte vi opp med B-slutt spill. Jentene var veldig 

skuffet av å tape denne 1-2. Vi var ikke oppe på vårt beste nivå i denne kampen dessverre.  



  

 
 

 

 

 

Norway Cup laget 
2018: Framme fv: 
Katrine Åsheim, 
Elina Strand, 
Karen D Jøsang, 
Serine Bakken, 
Celine Våga. 
Midterste fv: 
Grete D Jøsang 
(Lagleder) Ingrid 
Måleng, Live 
Falkeid, Selma 
Sørenes, Ida 
Aspen, Hanna 
Telle, Aina N 
Lotsberg, Julie 
Gjerde, Asbjørn 
Bakken (trener) 
Bakerst fv; Frida 
Thy Narevik, Inger 
Marie Lien, 
Amalie Krystad, 
Vanja Tjoland.  

 

 

Tid for å avslutte dette året 

Ein ting er heilt sikkert. Det vil bli et savn å ikkje ha treningene, kampene, det sosiale med Dere å gå 

til neste år.  

Vil savne kampene, spenningen, dokke foreldre og andre publikummere, dommere vi blir kjent med 

og et fotballstyret og en klubbledelse vi setter pris på. 

Norway Cup 2018: 
Tv foran kampen 
mot Røa Elite. Th: 
Pizzakveld på 
skolen. 



  

 
Spesielt vil eg si mange takk til Grete både som person og lagleder. Du har vært en fotballmamma 

mange for å ikke si alle har følt trygghet med å ha rundt seg i laget vårt. Alltid omtenksom, påpasselig 

og engasjert. Og selv når det tragedien rammet så hardt og trist, er du den som får oss til å smile 

igjen. Tusen takk Grete. Kanskje ser vi deg videre sammen med laget… 

En annen person eg setter pris på å bli kjent med er Damelagets 

trener Arne (Breivik). Eg har lært mye, du er en kunnskapsrik 

trener. Men det er kaffikoppen vi har foran treningene, samtalene 

og garderobekulturen eg vil huske best. Du er ein samlende, snill og 

engasjert trener, og en vi vil savne. Takk for at du har tatt så godt 

imot oss på J19. Håper vi holder kontakten videre. 

Mest av alt vil eg nok savne dokke jentene eg har vært trener for og 

alle de jentene som har bidratt en eller mange ganger på J19 laget. 

Håper dokke alle blir med videre til samarbeidet med Skjold og 

Stegaberg. Er skal være med å gi støtte. For dokke som gir dokke, så 

sier eg tusen takk for mange flotte opplevelser og øyeblikk. Eg vil 

alltid huske denne tiden med glede..  

 

 

 

Siste kamp for sesongen, og med meg som trener og Grete som lagleder. Da passet det fint at det var kake før under og 
etter kampen :-) 

Og så skal det deles ut litt heder til slutt 

Det er alltid vanskelig å skulle plukke ut noe til å få litt ekstra oppmerksomhet. I år intet unntak. Når 

det gjelder innsatsprisen stod det mellom to spillere. To som har vært på godt over 90% av alle 

Arne Breivik har hatt en positiv 
innvirkning på oss alle 



  

 
treninger og kamper, og i særstilling flest i så måte. Hun som får prisen er kanskje ikkje den mest 

tekniske spilleren, men er uredd, taklingssterk og står ikkje i veien for å gi motstanderen en 

«karamell» om det skulle trenges. Prisen går til… 

Årets spiller er heller aldri lett, men i år har vi en spiller hatt flott framgang, tatt steget som yngste 

jente på laget til å bli en av de største. Hun har sågar spilt flere damekamper. Fortsett å trene godt så 

er ikke veien til fast plass på damelaget lang. Prisen går til… 

 

   

I Blått og Rosa 

 

JR-Damer 1      

Totalt spilt 28 kamper     

Kolnes/Falkeid 2018 JR-Damer#1 

Spiller Kamper Mål 

Ingrid Måleng 27 0 

Selma Sørenes 27 0 

Serine Bakken 27 8 

Live Margrethe Falkeid 26 7 

Karen Drilen Jøsang 25 0 

Amalie Bark Kvamme 20 10 

Amalie Krystad 19 0 

Frida Thy Narevik 19 14 

Celine Våga 18 0 

Elina Strand 16 2 

Julie Gjerde 15 0 

Julie Kaltveit 14 1 

Aina Nornes Lotsberg 12 0 

Vanja Tjoland 9 1 

Ida Aspen 7 1 

Sara Werenfelds 7 2 

Hanna Borgen 6 0 



  

 
 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takk for årets sesong. 

Mvh Asbjørn trener.  

Hannah Telle 5 1 

Henriette Jøsang 5 0 

Karoline Nybru 5 2 

Stine Eikeskog Håvardsen 5 0 

Katrine Åsheim 5   

Inger Marie Lien 4 1 

Tonje Medhaug 4 1 

Tara Elin Stokknes Josdal 4 3 

Anne S. Øxnevad 3 1 

Cecilia Brower 3   

Emma Askeland 2 5 

Malene Sørenes 2 4 

Miriam Sunde Olaussen 1 0 

Rannveig Ljostveit Reiersen 1 0 

Tomine Vikre 1 1 

Malene Fagerland 1   

Mot Skjoldar i sommer 

Mot Vedavåg i høst 

Mot Nord/Djerv 1919 i vår 



  

 

Årsrapport for Falkeid G19 

 

Fotballsesongen 2018 

Spillerstall i løpet av 2018:  

Even André Amdal, Emil Milje, Fredrik Odland, Sander Kvinnesland Øie, Sander Håland, 

Tobias Sørensen, Henrik Hellesøy, Njål Erland, Simon Falkeid, Trygve Romseland, Selmer 

Gregersen, Herman Mokleiv, Marius Fiskaaen, Mathias Bakken, Marcus Lønning, Kristian 

Netland, Mikal Baug, Trond Førland, Thomas Dueland, Sindre Bakken, Kevin Ray Nordgård, 

Johan Tysvær, Sander Susort.  

Trenere og Lagledere 2018: 

Daniel Mikkelsen - Trener 

Kari Lise Gregersen - Lagleder 

 

Antall spillere ved sesongstart: 23 

Antall spillere ved sesongslutt: 20 



  

 

Vi har deltatt på følgende turneringer/cuper: 

Haugars juniorturnering og Norway Cup. 

 

    

Årets Kompisaktiviteter (sosiale aktiviteter): 

Vi var på pizzabuffet på Egon etter juniorturneringen og vi har hatt samlinger etter trening 

med både pizza/is og kveldsmat. Der har vi sett egen kamp på storskjerm og hatt quiz. 

    

Årets høgdepunkt(er): 

Hjemmeseieren mot Etne hvor vi kjemper oss til årets beste seier, 5-4 etter en høydramatisk 

kamp. Sommerens eventyr på Ekebergsletta med TV-kamp på VGTV, Ludo og chili…  



  

 

 

Andre ting vert å nevne fra årets sesong: 

Vi har i årets sesong hatt et tett samarbeid med A-laget, og har trent sammen hele 

sesongen. A-laget har vært preget av lite spillere i 2018 noe som har ført til at mange har 

spilt både junior og A-lagsfotball, med den belastningen det medfører.  

Selv om de fleste er første-års juniorspillere er vi tidvis fullt på høyde med topplagene, og 

det har vært mange underholdende og spennende kamper i årets sesong. Selv om vi har hatt 

mer stang ut enn fortjent har vi hatt fokus på å være offensive og positive.  

Det er tydelig at vi har det kjekt på G19 og vi har i løpet av sesongen blitt kjent med flere nye 

spillere, kombinert med lite frafall så ser vi virkelig fram til neste sesong! 😊  

Takk til alle som har bidratt rundt G19 i årets sesong, en spesiell takk til spillere som i en tøff 

sesong har holdt hodet hevet og bidratt til gode opplevelser både på og av banen. 

Vi takker for en kjekk sesong sammen med alle på G19!! ☺☺ 

Sportslig hilsen Trener/laglederteamet 

Daniel Mikkelsen/Kari Lise Gregersen  

   



  

 

 

 



  

 

Årsrapport for Falkeid damelag 

Fotballsesongen 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Spillerstall 2018: 

Aina Nordnes Lotsberg, Amalie Bark Kvamme, Anne S. Øxnevad, Elina Strand, Emma Askeland, 

Hannah Telle, Ida Aspen, Inger Marie Lien, Janna Kringeland Frøyland, Julie Kaltveit, Lena Dybdal, 

Lene Christin Telle, Malene Sørenes, Sara Haugan Helland, Solveig Egge, Tomine Teistedal Vikre, 

Tonje Medhaug, Tara Elin Stokknes Josdal, Marita Stokkenes Hettervik, Anna Fuglestein, Emilie 

Alfsvaag, Henriette Jøsang, Line Skeie Pedersen, Stine Askeland, Vanja Espenes Tjorland 

Trenere og Lagledere 2018: 

Hovedtrener: Arne Breivik 

Spillende Assistenttrener: Tomine Teistedal Vikre 

Oppmann: Bodil Egge 

 

Oppsummering av sesongen: 

For Falkeids damelag har det denne sesongen skjedd en del endringer. I vinter fikk damelaget Arne 

Breivik som ny trener. Vi startet med treninger med Arne i november for å bli kjent, og startet for 



  

 
fullt etter jul. Da ble det også en del endringer i spillerstallen fra fjorårets sesong. En del spillere gav 

seg, og vi fikk også hentet inn noen nye spillere. I vinter hadde vi noen treningskamper der vi fikk 

prøve ut litt ulike formasjoner og sammensetninger av laget, for å finne ut hva som kunne fungere 

best når det var mange nye relasjoner på banen. Høydepunktet i vinter var da vi spilte treningskamp 

mot Haugar sitt a-lag, som spiller i 2. divisjon. Denne kampen endte 0-0, etter mye innsats og godt 

samspill, der vi lå tett og kompakt.  

Starten av sesongen bar preg av at flere spillere var ute med skader og langtidssykdom, som gjorde at 

vi også ble få på trening, og det var vanskelig å skape gode relasjoner på banen. Etter sommeren har 

de fleste komt tilbake, og de siste kampene i sesongen ble en opptur, der de fleste spillerne var 

tilbake på plass, og vi endte med gode resultater mot gode lag. Vi var også flere på trening, både 

fordi spillere var tilbake og fordi treningene ble sammen med juniorlaget, som hadde minket i antall 

etter sommeren. 

Damelaget er nå sikret en solid 7. plass på tabellen, med to kamper som gjenstår. Siste hjemmekamp 

spilles mot Randaberg, hjemme 4. november og siste seriekamp spilles lørdag 10.november borte 

mot Vard. Med to kamper igjen, med mulighet for poeng i begge, står vi nå med 26 poeng, 8 seire, 2 

uavgjort og 10 tap. Vi har scoret 41 mål og har sluppet inn 54 mål. En vel gjennomført sesong av 

Falkeid-damene. 

Til neste år venter spennende tider med et samarbeidslag mellom Falkeid, Skjold og Stegaberg.  

 

 

 

 

 

 

Damelaget før bortekamp på Viking 

stadion! 

 

Sportslig hilsen 

Arne Breivik, Bodil Egge og Tomine Teistedal Vikre 



  

 

ÅRSMELDING            A-lag Herrer              

2018 

 

 

 

 

De var forberedt på en tøff sesong i år trenere og spillere på A-lag herrer 

Det ville bli en ustabil spillergruppe pga mange jobber offshore/skift, flere studerer og noen var i 

militæret. 

Mange har bidratt og innimellom viser spillere og laget at det finnes mange gode fotballspillere også 

på vår A-lag herrer. Ser en bak resultatene viser det mange gode omganger, selv om det ofte glipper 

når trøkket blir for stort. Litt for mange unge og urutinerte spillere måtte dra lasset når den eldre 

garde ikke kunne være med. De er gode fotballspillere de ynge selvsagt, men det trengs noen 

rutinerte for å veie opp mot motstandere som har 8-10 år eldre snitt.  

Da er det ofte slik at marginene ikke er på rett side, og ett mål imot kan lett bli til flere. 



  

 
Det er viktig å ha mange både i trening og kamp, det henger sammen. Spillere som ikke kan trene pga 

mye jobb/skolegang mister lett terreng, og det vises spesielt på de yngste, der de ikke kan utnytte 

rutinen i kampene.  

Vi har tross dette sett mye positivt i laget. Spesielt mot slutten av sesongen. Mange av juniorene har 

fått prøvd seg i kampene i hele år og har gjennom det meste av sesongen hatt treningssamarbeid 

med disse. Men det har pga dette også ført til at mange spillere har spilt både A-lags fotball og 

juniorfotball, og dertil hard belastning. Men all honnør til de som har bidratt, de har alle holdt motet 

og smilet oppe. Ein positiv gjeng. 

Selvsagt har det vært tungt å kjempe i bunn av tabellen, men vi tar med oss de gode prestasjonene vi 

har hatt tross alt. Spesielt kjekt, og en god kamp var det når vi vant 2-1 over et godt Haugar 2 lag som 

blir nr tre på tabellen. 

 

Neste år: 

Vi håper at alle blir med 

videre, og har trua på 

laget. Mange gode spillere 

som kommer opp, men 

som trenger litt rutine. Da 

er det viktig å holde på de 

eldste i gruppa for å gi de 

dette.  

Et kjekt og positivt lysglimt 

er at 16 åringen Even 

Bakken har kommet inn og 

spilt seg til fast plass på 

laget. Han har hatt en 

strålende sesong. 

Takk alle spillere og dokke som har fulgt laget i år. 

 

Mvh  

Tor, Øystein, Daniel og Elin. 

 

 

 

 



  

 

Tabellen for 6. div avd 04 Rogaland 

Plass Lag Kamper 
Hjemme Borte Total 

Poeng 
V U T Mål V U T Mål V U T Mål Diff 

1  Djerv 1919 2 18 7 0 2 39 - 10 9 0 0 60 - 9 16 0 2 99 - 19 80 48 

2  Sauda  18 8 0 1 42 - 13 7 1 1 30 - 6 15 1 2 72 - 19 53 46 

3  Haugar 2 18 7 1 1 31 - 18 7 0 2 19 - 9 14 1 3 50 - 27 23 43 

4  Vard Haugesund 3  18 5 0 4 24 - 26 4 1 4 42 - 26 9 1 8 66 - 52 14 28 

5  Moster 18 4 1 4 25 - 30 4 0 5 20 - 30 8 1 9 45 - 60 -15 25 

6  Vedavåg Karmøy  18 4 2 3 13 - 18 2 0 7 8 - 24 6 2 10 21 - 42 -21 20 

7  Nedstrand  18 3 1 5 15 - 28 3 0 6 18 - 24 6 1 11 33 - 52 -19 19 

8  Torvastad 2 18 4 0 5 15 - 28 1 2 6 12 - 30 5 2 11 27 - 58 -31 17 

9  Sveio  18 1 0 8 9 - 23 2 0 7 9 - 29 3 0 15 18 - 52 -34 9 

10  Falkeid  18 2 1 6 9 - 32 0 2 7 8 - 35 2 3 13 17 - 67 -50 9 

0 * Skånevik IL 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 

 

 

 

 

 

https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=178677
https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=30681
https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=16079
https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=136977
https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=145845
https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=15134
https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=170042
https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=134227
https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=15116
https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=15098
https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=15112


  

 

 

 

A-Lag 1      

Spiller K M 

Herman L. Mokleiv 21 4 

Sindre Bakken 21 0 

Stian Helgeland 20 3 

Kevin Nordgård 18 0 

Bernt-Ronny Hartvigsen 17 2 

Even Bakken 16 0 

Sander Kvinnesland Øie 15 0 

Simon N Falkeid 14 2 

Selmer Gregersen 12 0 

Øystein Odland 12 1 

Daniel Rene Mikkelsen 11 0 

Emil Milje 11 0 

Geir Espevik 10 0 

Johan Tysvær 10 3 

Sander Susort 10 2 

Kristian Lie Alvestad 9 0 

Robert Drønen 9 0 

Jone Våga 7 1 

Sander Sjursen 6 0 

Stian Susort 6 0 

Thomas Dueland 6 0 

Stian Kallekodt 5 1 

Espen Knutsen 4 0 

Johan Markus Håland 4 0 



  

 
Johannes Vikre 4 0 

Jonas Mokleiv 4 0 

Knut Austerheim 4 0 

Mathias Bakken 4 0 

Mathias Aase 4 0 

Stian Knutsen 4 0 

Tobias Sørensen 4 0 

Glenn Vea 3 0 

Fredrik Odland 2 0 

Fredrik Sunde Olaussen 2 1 

Kristian Netland 2 0 

Marcus Lønning 2 0 

Christoffer Rasmussen 1 0 

Espen Sørenes 1 0 

Joar Øvrebø 1 0 

Mikal Baug 1 0 

Trond Førland 1 0 

Trygve Romseland 1 0 

 

 

 



  

 

 


