
 

 

 

Årsmelding 2018 Dristug IL, Volleyballgruppa 
 

Styret: 
 

Sondre Nordås – leder 

 

Grupper 
 

Vår 2018   Trenere 

2. div herrer   Tore Flottorp/Sondre Nordås 

5.-10. klasse Sondre Nordås 

”Kraftverket mix”  Britt Ufsvatn 

 

Høst 2018   Trener 

2. div herrer   Tore Flottorp/Sondre Nordås 

5.-8. klasse Sondre Nordås, Eivind Riisland, Tellef Halvorsen, Olav Gunnar 

Halvorsen 

”Kraftverket mix”  Britt Ufsvatn 

 

Treninger og aktive deltagere sesongen 2018/19: 
2.div herrer består av 11 spillere i alderen 17 – 27 år. Laget trener 2 ganger i uken. På 

treningene deltar også to jenter. I 2. divisjon spilles det 5 seriekamper og 4 

rankingturneringer, 2 i Agder og 2 i Rogaland.  

 

5-10 klasse består av 9-14 utøvere som trener 2 gang i uken. På den ene treningen er det fokus 

på grunnslag og på den andre treningen er det fokus på spill.  

 

”Kraftverket mix” trener en gang i uka. Det er rundt 10-12 spillere som er innom mer eller 

mindre regelmessig. Alderen er fra 16 til godt over 50. Det er et viktig tilbud til de som har 

lyst til å spille volleyball innimellom for gøy og for å holde seg litt i form. 

 

Sportslige resultat volleyballsesongen 2017/18: 
2. div herrer 
Guttene begynt tregt. De tapte den første seriekampen og endte på en 6. plass på den første 

rankingturneringen. Utover sesongen utviklet spillet seg, og guttene spilte bedre og bedre. 

Sesongen ble avsluttet med en 2. plass på den siste turneringen. Dette førte guttene opp på en 

tredjeplass i serien totalt.  

 

NM GU19 

NM U19 ble arrangert i Stavanger. Guttene imponerte stort og vant mesterskapet! 

 

  



NM GU17 

NM U17 ble arrangert i Førde. Guttene stilte med et blandet lag av nybegynnere og rutinerte 

spillere. Etter et surt 1-2 tap mot KFUM-Volda i kvartfinalen, vant guttene resten av kampene 

og endte på en 5. plass. KFUM-Volda vant til slutt finalen 2-0 mot Tønsberg Volley.  

 

Sportslige resultat sandvolleyballsesongen 2017: 
I sommer har både Kjetil Riisland, Mats Lauve, Helge Oland og Jostein Olimstad deltatt på 

flere Norges Tour turneringer. 

 

Lars Tveit Retterholt har sesongen 2018 imponert med et NM gull og en 5. plass fra World 

Tour 2 stjerner i Agadir. I tillegg var han med på å vinne historiens første NM gull i 

snowvolley.  

 

Eimilie Olimstad har i sesongen 2018 deltatt på flere store internasjonale turneringer.  

Sammen med Oda Ulveseth har ho kvalifisert seg til hovedrunden i World Tour 5 stjerner i 

Gstaad og World Tour 4 stjerner i Moskva. I tillegg har Emilie en 3. plass fra World Tour 1 

stjerne i Baden sammen med Janne Pedersen og en 13 plass fra World Tour 1 stjerne i 

Montepellier sammen med Frida Berntsen. I EM U22 endte Emilie og Sunniva Helland 

Hansen på en 5. plass. En av de største prestasjonene i 2018 er like vel 3. plassen fra ungdoms 

OL i Argentina sammen med Frida Berntsen.  

 

I tillegg til 3. plassen fra ungdoms OL og 13. plassen i 1. stjerne turneringen i Montepellier, 

har Frida Berntsen 3 seiere i Norges Tour og en 9. plass fra EM U18.   

 

Karen Elise Lund Saga og Martin Olimstad har begge deltatt i aldersbestemte 

europamesterskap. Karen Elise fikk en 25. plass i EM U20 og Martin fikk en 5. plass i EM 

U22. I tillegg har Martin en 5. plass fra NEVZA Oddanesand. 

 

Mathias Berntsen har sesongen 2018 deltatt i 13 World Tour turneringer. Mathias har for det 

meste spilt sammen med Hendrik Mol. De har kvalifisert seg til hovedrunden ved flere 

anledninger. Den beste plasseringen er en 3. plass fra World Tour 3 stjerners turneringen i 

Mersin. Mathias har også en 17. plass fra EM senior.  

 

Arrangement og dugnad 
Det har ikke blitt gjennomført dugnader i 2018. 

Vi har gode sponsorer i Sparebanken Sør og Bergene Holm. 

 

Målsetninger satt for 2018 
- Forbedre treningstilbudet for barn og unge 

- Delta på aldersbestemte turneringer 

- Opprettholde aktivitet i 2. div herrer 

- Opprette et lag for damer.  

- Minst 1 medalje i NM aldersbestemt lag, er allerede kvalifisert til NM gutter U19 og 

gutter U17 

- Jobbe med å få et velfungerende styre der oppgavene blir godt fordelt på alle. 

- Jobbe med å utdanne nye trenere 

 
  



Før sesongen 2018/19 mistet vi mange sentrale spiller (Nils Ringøen, Eivind Øygarden 

Brekke og Mats Lauve byttet til KSK og Jakob Thelle flyttet til USA). Dette medførte at det 

aldersbestemte GU19-laget ble svekket. Vi hentet inn nye lokale spillere som utviklet seg bra 

utover sesongen. Dessverre fikk vi flere skader før kvalifiseringen til aldersbestemt NM 2019 

og valgte derfor å ikke stille lag. 

 

I løpet av 2018 har vi oppnådd flere av målene som ble satt for året. I begynnelsen av 2018/19 

sesongen har vi hatt 4 trener på ungdomstrenerkurs i Kristiansand. Dette har vært med på å 

styrke kvaliteten på treningene for 5. – 10. klasse. Treningen for de minste er også økt fra 1 til 

2 ganger per uke. Dessverre fikk utøverne ikke mulighet til å delta på turneringspill høsten 

2018, men i februar 2019 deltok et lag på minivolleyballturnering i Kristiansand.  

 

Aktiviteten i 2. divisjon har blitt opprettholdt. I tillegg har flere lokale spillere blitt rekruttert 

for å styrke spillerstallen.  

 

Det ble tatt en medalje i NM for aldersbestemte lag (gull NM GU19). Dette var en stor 

prestasjon og et mål for 2018. 

 

Det har dessverre ikke lyktes med å starte et damelag sesongen 2018/19. Det må også jobbes 

videre med å danne et velfungerende styre for volleyballgruppen.  

 

Mål og utfordringer 2019 
- Opprettholde et godt treningstilbud for barn og unge. 

- Opprettholde aktivitet i 2. div herrer. 

- Opprette et lag for damer.  

- Jobbe med å få et velfungerende styre der oppgavene blir godt fordelt på alle. 

- Jobbe med å rekruttere og utdanne nye trenere. 

  


