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Årsrapport dameavdelingen 2017 

 
Spillere 
Avdelingen hadde oppstartsmøte og sin første trening allerede 25. oktober 2016.  
 
Ti spillere fra Donns jenter 16-lag ble med videre, og omtrent like mange ble rekruttert utenfra, de fleste fra 
klubber som sto uten eget damelag. Et par tidligere Donn-spillere gjorde også comeback. 
Gjennomsnittsalderen var 17,7 år i januar 2017. 
 
Uten tilsig av spillere utenfra, ville etter all sannsynlighet den eldste årgangen i Donn gått i oppløsning. I alt 
32 spillere var i aksjon i obligatoriske kamper i 2017. Utskiftningen var relativt stor, og i enkelte kamper ble 
tidligere Donn-spillere, fortsatt registrert i klubben, spurt om å stille i 4. divisjon for at vi skulle kunne stille 
lag. Spillerstallen varierte mellom 18 og 20 spillere. 
 
Treninger 
Oppslutningen på trening var varierende i første halvår 2017, med 8-12 spillere på feltet på ei typisk økt. 
Enkelte treninger måtte avlyses på grunn av svakt oppmøte. Dette tok seg kraftig opp etter sommerferien, 
både fordi nye spillere kom til, og fordi krav til oppmøte og disiplin sakte, men sikkert begynte å gi effekt. 
Siste halvår 2017 lå fremmøtet aldri under 12, og som regel mellom 16 og 20 spillere. Best oppmøte var 22 
rett før jul 2017. 
 
Det ble gjennomført treninger tre ganger i uka i sesong, og tre-fire ganger i oppkjøringen. Vi har hele tiden 
operert med én treningsgruppe. 
 
Trenere 
Viggo Hellevig var trener og Mads Ljosland assistent da oppkjøringen startet. Viggo Hellevig ga seg i 
begynnelsen av april etter uenigheter innad i gruppen, og Mads Ljosland tok over hovedansvaret. Han fikk 
med seg Bernt Ole Abrahamsen og Per Kristian Bøhn som medhjelpere ut sesongen. Sistnevnte ga seg i 
oktober, og ble erstattet av Morten Nygaard. 
 
Kamper 
Året startet med sølv i Agdermesterskapet for 19-åringer, og fortsatte med to gode kamper i jenter 19-NM, 
der Amazon Grimstad ble slått 6-0, før det ble et meget uheldig tap på straffer mot Randesund. 
 
I 3. divisjon ble det seier i de ni første kampene, og opprykket var sikret allerede etter 14 av 18 kamper. 
Først helt på tampen av sesongen ble laget påført to knepne tap. Største seier var 22-0 mot Lyngdal 2. 
Årsbeste var 2-1-seieren borte mot sterke Lillesand/Amazon Grimstad, hvor sju spillere med 1. 
divisjonserfaring sto på motsatt banehalvdel. Laget scoret 93 mål på 18 kamper. 
 
4. divisjonslaget (syverfotball) ble nummer to bak Øvrebøs rutinerte mannskap, og både scoret mer og 
slapp inn færre mål enn noe annet lag. 
 
I Dana Cup gjorde laget igjen en fin figur, og var i kvartfinalen bare et og et halvt minutt fra å slå ut 
KoldingQ, som vant det danske U18-mesterskapet noen uker tidligere. Årets prestasjon av Donn-jentene, 
tross tap i straffesparkkonkurransen. 
 
2017-sesongen ble avsluttet med deltakelse i Trollcup, der laget ble stoppet i semifinalen. 
 
Sosialt 
I tillegg til Dana Cup, hadde vi overnattingstur til Skien i mars, i forbindelse med to treningskamper. Det var 
også overnattingstur til Risør for 4. divisjonslaget, som spilte mot Risør 1 og Risør 2 i slutten av august. Vi 
gjennomførte også kveldsmat på Donnhuset og hadde opprykksfest samme sted i november. 
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#donnjenter 
Avdelingen produserte seks utgaver av sitt eget magasin #donnjenter, med spillerintervjuer, reportasjer og 
nyheter. Magasinet bidro til å lage blest rundt avdelingen, og annonseinntektene bidro til å bedre 
økonomien. Over 13.000 kroner av salgsinntektene gikk til organisasjonen Snakk om mobbing. 
 
Avdelingen var også aktiv på Facebook under navnet Donnjenter, og nådde over 130.000 mennesker på 
denne måten i 2017. På Instagram har Donnjenter produsert over 200 innlegg. 
 
Målsettinger 
Avdelingen nådde sine tre hovedmål i 2017: 

1. Ha et tilbud til alle 
2. Opprykk til 2. divisjon 
3. Ha det gøy! 

 

Sven Arthur Ljosland 
leder dameavdelingen 
 



 
Årsrapport 2017 Herre A  

 
Som kjent endte sesongen 2017 med opprykk fra 4 til 3 divisjon etter en vanvittig avslutning 
på sesongen. 3 seire på de 3 siste kampen, helt på tampen som førte til at vi vant på 
målforskjell. 

 
Oppstarten for sesongen var november 2016. 
I løpet av november, desember og januar var det totalt over 50 spillere innom på trening for å 
vise seg fram. 
Troppen har variert i størrelse i løpet av sesongen og det er totalt 35 spillere som har vært 
involvert i serie og cupkamper. 

 
Trenere for laget har vært Lars Kristian Pedersen, Pål Erik Pedersen og Rune Hægeland. 
I tillegg har alt-mulig-mann Olav Hægeland vært til uvurderlig hjelp. 

 
Fra 4/1 til 16/10 var det totalt 132 treninger og kamper. 
Hassen Al-Kharasani deltok på 120 av disse, flest i gruppa. 

 
I oppkjøringen hadde vi tre treninger i uken, mens når vi var i sesong varierte det mellom to 
og tre treninger pluss kamp. 

 
I løpet av oppkjøringen spilte vi 7 treningskamper, der det ble 6 seire og 1 tap. 
Seirene kom mot Vigør 4-0, Ril 4-1 og 4-1, Våg 3-2, RIASA 7-2 og Skive 2-1. Tapet kom mot 
Fløy 2-3 etter en meget god kamp. 

 
Vi spilte 27 obligatorisk kamper i 2017. 3 cupkamper og 24 seriekamper. 
Det ble 19 seire, 2 uavgjorte og 6 tap. 
Det ble scoret 87 mål og sluppet inn 47 mål. 
Toppscorer i serie og cup ble Stian Ingebrethsen med 15 mål. 
Assistkongen ble Stian Ingebrethsen og Brian Jensen med 12 hver. 
Flest gule kort fikk Brian Jensen, 5 stk. 
Årets spiller ble Marius Hammersmark. 
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Årsrapport 2017 Donn 2 

 
Vi begynte å trene i starthallen vinterstid, når sesongen nærmet seg, hadde vi totalt 4 
treninger før seriestart. Sesongen begynte greit, og vi lå på 3 plass til sommeren. 
Høstsesongen ble preget av lite trening og lite folk på trening, vi hadde totalt 1 trening på 
høsten. Vi avsluttet med å vinne serien foran Froland. Toppscorer ble Bernard Brons med 16 
mål. Espen Hoff sin første sesong ble rett bak med 15 mål. Vi har totalt brukt 52 forskjellige 
spillere i 2017. Mye hjelp av A-laget spesielt på høsten samt noen JR spillere. Alt i alt en fin 
sesong med mye sosialt og artige kamper. 

 
Sportslig hilsen Rune Hægeland 
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Årsrapport 2017 Donn 3 

Årets første sesong for donn gikk over all forventning! 

Etter mye fram og tilbake ble det endelig klart at vi skulle prøve oss med et nytt lag i 6 divisjon. 
Første trening var så sent som i mars så vi var ganske usikre før første kamp mot suverene vigør 2. 
Det ble tap, men så begynte guttene og bli kjent med hverandre og resultatene tok seg opp, vi hadde 
blant annet en seiersrekke på 9 kamper på høsten og etter siste kamp sto vi igjen med en solid 2 
plass. Noe vi alle var fornøyde med. Etter sesongen ble det holdt noen kåringer der både Carl Erik 
Ropstad og Erlend Fredriksen ble trukket fram pga sitt engasjement og treningsvilje, men Even 
Fjellestad ble stemt fram av gruppa som årets spiller. 

Håper på like fin gjeng i 2018 sesongen. 
 
 

Sportslig hilsen Espen og Mathias. 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=0Tch902H&id=7462BAB9682170736B486B965F6B4723C4CAD25F&thid=OIP.0Tch902HeX_2WmynUUiKLQHaEv&q=donn&simid=608033329480007849&selectedIndex=7


 
Årsrapport 2017 for Donn Junior - vårsesongen 

 
Våre verdier: 

1. Spilleglede 
Foppall er gøy. Punktum! Vi skal alltid ha det moro. Vi er et spillende lag og mæler aldri. Kreativitet er 
viktigere enn systemer. 
2. Mestringsfokus 
Fint spill er viktigere enn resultat. Vi vil prøve på det umulige. Da er det påkrevd at vi gjør feil noen 
ganger. 
3. Gode holdninger. 
Vi klager aldri på hverandre. Vi behandler motstandere og dommer med respekt og er høflige. 
4. Trenerrollen 
Trenerne skal aldri kjefte på spillerne. 
5. Alle skal spille mye. 
Alle skal få mye spilletid. Likevel er det sånn at de som er oftest på treningene og som viser størst 
innsats - som får mest spilletid. Alle som blir tatt ut til kamp, skal spille en hel omgang. 

 
Trenere. 
Stein Arve Graarud og Jostein Torvnes 

 
Forberedelser til sesongen: 
Spillergruppa var delt i forhold til å spille første eller andre divisjon. Etter påtrykk fra klubben valgte vi den 
øverste divisjonen. I ettertid ser vi at det var feil. Vi hadde et vekslende treningsoppmøte vinteren. Det var flere 
som slet med motivasjonen ift. siste år på videregående skole. På slutten av våren spilte vi kun kamper. Vi slet 
med å stille lag i flere kamper, men fikk heldigvis låne spillere fra 2000-laget og fra Herrer A og B. Med dette i 
bakhodet presterte vi langt over det vi kunne forvente. 

 
Første div. G-19 vårsesongen 
Serie: Vi startet sesongen med uavgjort borte mot Hisøy. En kamp vi burde vunnet. Hisøy kom på 4. plass til 
slutt. Vi bet godt fra oss og slo Start, Våg, Søgne og Lyngdal. Vi holdt også Jerv til uavgjort. Vi endte til slutt på 
11. plass. 

 
Cupdeltagelse: 
NM: Etter å ha slått Lillesand 4-1 i første kvalikrunde, tapte vi 2-3 etter å ha rundspilt Vigør. 
Agdermesterskapet: Vi stilte med to lag, hvor av det ene kom til semifinale. 
Sør-Cup: Et sammensatt lag av spillere fra 1998-2000 røk ut 1-4 for Vigør i ¼ finalen. 

 
Spillergruppa: I vårsesongen har tilsammen 32 spillere spilt kamp for laget. Likevel var det flere kamper 
uten innbyttere på benken. 

 
Keepere: Henrik Jacobsen, Olav Smemo (-01) og Jørgen Nylund Nilsen 
Forsvar: Mads Ruethemann Nilsen, Marius Westerhus Schulz, Jørgen Haraldstad Heier, Styrmir Hallsson, 
Jardar Espeland (-00), Emil Gregersen (-00), Hallvard Smemo (-00), Espen Svendsen (-00), Sondre 
Wergeland (-00), Benjamin Pettersen, Tobias Håland, Nicklas Ulvseth (A-laget) 
Midtbane: Markus Andersen, Torstein Jørgensen, Gard Eirik Vik, Simen Hammerstrøm, Mathias Skjeggedal, 
Andreas Sannes Hole, Tobias Jølstad (A-laget), Emil Jacobsen (A-laget), Jonatan Slotten (-00), Brage 
Fuglestad (-00), Johan Berg Damsgård (-01), August Osestad (-00) 
Angrep: Jacob Key Graarud, Sindre Bjørnaali Kristensen, Kristian Thorsen Schoute, Jaweed Nazari (-00), 
Jacob Just (-00) 

 
Kristiansand 8. januar 2018 

 
Stein Arve Graarud Jostein Torvnes 
Trener Trener 
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Årsrapport 2017 Gutter 2004 
 
 
 
 

Vi har i år stilt med 2 lag i serien for GU04, begge i 2.divisjon før sommerferien. 
Lagene var ikke nivådelt, altså to jevne lag. Vi gikk gjennom vårsesongen uten tap med begge lag og 
fikk kritikk fra forbund og andre klubber for å ha meldt oss på i 2. divisjon og at vi ikke hadde et 
tydelig førstelag. Påmelding var et resultat av valget om jevne lag, og fulgte således retningslinjene 
fra forbundet. 
Vi ble løftet ut av vår avdeling etter ferien, begge lag havnet i tøffe avdelinger med lag som hadde 
kommet fra 5 plass og nedover i 1.divisjonene. Som følge av kritikken fra forbundet lagde vi klarerer 
skiller mellom 1. og 2. laget i kampsituasjonen, men alle treninger var felles. 
Vi gjorde det overraskende godt med 1. laget og sluttet på andreplass i avdelingen. 2. laget fikk det 
som ventet tøft, men hadde oppturer i løpet av en lang høstsesong. 
GU04 hadde et samarbeid med Just GU03 hele sesongen. Vi stilte et lag i GU03 serien. Dette var 
ment som et tilbud til spillerne som trengte et tilbud opp fra 2.divisjon. 12 spillere har prøvd nivået 
over i løpet av sesongen. Noen en gang, andre som mer faste innslag. 

 
Trenere i år har vært: 
Tor Borgar Hansen 
Harald Nylund 
Erik Octavio Zimmermann 
Morten halvorsen 
Ruben Gausdal 
Arne Christian Ringsbu 

 
Følgende spillere har vært involvert: 
Adam Tekeste Andebrihan 
Arne Fjell Gundersen 
Aron Eik Andersen 
Benjamin Unneland Sørensen 
Daniel Sandvand Omfjord 
Emil Jacob  Zimmermann 
Felix August Davidsen 
Hans Jørgen Borchgrevink 
Håvard Lie 
Johannes Hamborg 
Krister Gausdal 
Lukas Wongraven-Deans 
Mads Quist Ness 
Magnus Sæbø Møllen 
Nidal Alsabsabi 
Noah Christiansen 
Sakarias lønseth Ringsbu 
Sander Isefjær Ludvigsen 
Sander Nylund 



Nye: 
Lars Berg Damsgaard 
Sander Thørring 

I tillegg er det 6 spillere som har flyttet eller valgt en annen aktivitet i løpet av året. 

Vi var på følgende turneringer: 
- Treningsleir i Brønderslev, med innlagt miniturnering. 
- Sør-Cup 

 
Fokusområder sesongen 2017 

 

I all hovedsak har fokuset i 2017 vært å heve gruppens basisferdigheter. 
Dette har vi gjort gjennom individuell teknikktrening, pasninsgsøvelser og i spillsituasjoner. 
Vi har hatt fokus på gode opplevelser både på trening og i kamp. 
Laget har gått fra 2 treninger i uken til 4, med 2 faste og to frivillige økter pluss kamp. 
Vi har hatt fokus på restitusjon og kosthold, og seriøsitet i trenignsarbeidet. 
Laget har i stor grad brukt treningsøkta i planleggingsarbeidet. 

 
Kamp: Alle spillere får spilletid ut fra treningsoppmøtet som første kriterium. Spillerens tåleevne og ø 
Til en viss grad rulleres posisjoner, noe ut fra spillerens ønsker, noe ut fra lagets behov og spillerens 
styrker. Keepere er faste. Målet har vært fokuset fra trening. Bevegelse uten ball. Utfordre eller 
slippe 



 

Årsrapport 2017 Gutter 2005 

 

Trenere for sesongen 2017 

Trenere 2017 
 
 
 

Leif Rune Markussen 
Trond Moi 
Rolf Paulsen 
Daniel Andersson (sluttet 
etter sesong 

leifrunemarkussen@gmail.com 
moi@bolgenogmoi.no 
rolfpau@gmail.com 
daniel@guttaboys.eu 

99626000  
97070477 
92885600 
92824244 

 

• Spillere sesongen 2017; jevnt fordelt ift fotballferdigheter på Donn 1 og 2.  

Nicolai T Greipsland 

Bjørn Embrik Grøthe 

Fabian August Gundersen 

Thilo Tobias Hagen-Moi  

Nicolay Johre 

Sander Skåra Markussen 

Noah Berntsen Nordvik 

Ola Eidsvig Hapnes 

Aksel Hangeland Paulsen 

Kristian Reme Sagedal 

Peter Gill Krogh 

Rasmus N Geheb-Danielsen 

Emil F Wessman 

Emil Kilander Høiberg 

Mads Fossum 

Benjamin S Pettersen 

Magnus S Helmundsen 

Sebastian Hegland 

Helmer G. Lunde  –   

Nikolaj Gulbrandsen  -   
 

mailto:leifrunemarkussen@gmail.com
mailto:moi@bolgenogmoi.no
mailto:rolfpau@gmail.com
mailto:daniel@guttaboys.eu
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=0Tch902H&id=7462BAB9682170736B486B965F6B4723C4CAD25F&thid=OIP.0Tch902HeX_2WmynUUiKLQHaEv&q=donn&simid=608033329480007849&selectedIndex=7


Turneringer 207 
• Playmaker Cup Sørlandshallen febr. 2017 
• Europris Cup Evje april 2017 
• Slagter Winther cup, Hirtshals, Danmark, mai 2017 
• Sørcup Flekkerøy juni 2017 
• Sebra cup, Sukkevann sept. 2017 

 
• Fokus område for sesongen 2017 

o Terping på basisferdigheter 
o Ballteknikk 
o Taktiske vurderinger i spill 
o Grunnleggende holdninger til idretten de driver 
o Fairplay 

Laget har avholdt dugnad til inntekt for deltakelse på div. turneringer vår 2017 

05.03.2018 

Rolf Paulsen 

 



 

Årsrapport 2017 Jenter 2006  

Trenere for sesongen 2017 

• Trond Kolbeinshavn har vært, og fortsetter som hovedtrener. Trond har ved behov blitt 
assistert av; Kjell Torkelsen, Terje Berg Utby, Erik Tønnesen og Espen Solheim. 

Spillere sesongen 2017 

• Antall spillere har variert noe gjennom året, men ved siste oppdatering (20/11-17) så det ut 
som i tabellen innlimt under. 

Maria Tønnesen Sofie Solheim Tomine Eikeland 
Ida Berg Utby Othilie Stien Bartha  Kaja Lærum  
Tilde Lunde Ugland Mathilde Torkelsen Ane Hjorth 
Selma Tryland Zamzam Abdullahi Eva Habach 
Vårin Haugen Åsne Damsgaard Ida Syvertsen 
Selma Hedding Valvik Synne Grelland Fosse Benedikte Erfjord 
Elida Kolbeinshavn Ružica Pejic Nina Enger Alnes 

 

Turneringer 2017 

• Gjennom året har vi deltatt i ikke mindre enn 7 turneringer  
o Skagerak cup i Sørlandshallen (Januar) 
o Umbro cup i sørlandshallen (Februar) 
o Evje Cup i Evje (Mai) 
o Byggvell cup i Kvinesdal (April) 
o Sør cup i Kristiansand (Juni) 
o Zebra Cup i Randesund (August)  
o Eat Move Sleep i Søgne (Oktober) 

Fokusområde/arbeidsområder 2017 

• Laget er relativt nytt og vi har brukt tid på å bygge lag identitet og samhold. Først og fremst 
har jentene fått utfolde seg på fotballbanen i både konkurranse og trening. Vi har imidlertid 
og hatt forskjellige «ikke fotballaktiviteter» (bowling, squash), og en fin avslutningsfest på 
Donn huset. Jentene har blitt godt kjent med hverandre og treneren sin. 

• Vi hadde et spillermøte 13 januar 2017 Der ble bla målsetningen for 2017 etablert: Å ha det 
gøy, jobbe hardt, og at alle gjør sitt beste. 

• Vi har fått drakter og laget heiarop. 
• Vi hadde et foreldremøte tidlig i 2017. 
• Vi hadde en avslutningsfest sent i 2017. 
• Kommunikasjonsplattform på facebook er vel etablert. All informasjon til foreldre gis der. 

 

Oppmann Vidar Alnes  
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Årsrapport 2017 Gutter 2006  

Trenere for sesongen 2017 

• Stian Ohrdal, Vidar Andersen, Tom Babinski og Seunn Smith-Tønnessen har vært trenere i 
inneværende sesong. 

Spillere sesongen 2017 

• Antall spillere har variert noe gjennom året, men ved siste oppdatering (31/12-17) så det ut 
som i tabellen innlimt under. 

Adrian Eik Andersen Andre Fernandes 
Aleksander Eye 
Færvaag 

Fabio Bendix Berntsen Florian Almedal Silitoe 
Hamish August 
Garshol-Roy 

Herman Holm-Hovet Mats Veåsen Karlsen Lukas Eklund Nilsen 

Ole Sæbø Møllen Fabian Flak 
Sebastian Øvensen 
Ohrdal 

The Søndergaard Hom Ivan Haji Peder Senumstad 
Theodor Sædberg 
Rønningen Torjus M. Harbo 

William Skuland 
Babinski 

Snorre C. Sund  Abdo Abuserriya Arien Najafi 

Ilias Ibrayim Øystein Smemo 
Christian Smith-
Tønnessen 

Benjamin Reinertsen Jakob Senum Nielsen Phillip Hogga 
 

Turneringer 2017 

• Gjennom året har vi deltatt i følgende turneringer  
o Nørhalne-Cup Danmark (mai) 
o Sør cup i Kristiansand (Juni) 
o Sebra cup i september 
o Sportsprofil-cup i Sørlandshallen (oktober)  

 

Fokusområde/arbeidsområder 2017 

• Vi har gått fra 5er til 7er-fotball denne sesongen, og jobbet med å spille sammen som et lag 
• I tillegg er generell teknikktrening og avslutningsferdigheter viktig del av treningene 
• I serien hadde vi tre lag, og mange av spillerne fikk mer enn en kamp i uken. Vi hadde en 

ukentlig trening i sesongen. 
• Vi hadde en fin sesongavslutning i Donnhuset med utdeling av diplomer til alle guttene. 

 

Oppmann: Anne Karen Sædberg 
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Årsrapport 2017 jenter 2007 

Før årets sesong mistet vi 2 av trenerne våre, men vi fikk hanket inn 2 nye slik at alt lå til 
rette for jentene. Vi begynte i januar med trening i salen på Lovisenlund og fortsatte ute på 
Donnbanen etter påske. Vi har hatt 1 trening i uka + kamp. Vi har hatt 3 lag påmeldt til 
seriespill og vi har deltatt i følgende 7 turneringer: 

2 turneringer innendørs i Sørlandshallen i januar og februar. 

3 vs 3 cup på Hellemyr 

Sør cup  

Lindesnes  cup,  Mandal  

Sebra cup,   

Søgne eat move sleep 

 

Antall jenter har variert, noen har falt fra og noen nye har kommet. Ved sesongslutt var 
antallet 27 jenter. 

Fokuset til oss trenere er at alle skal med og vi skal ha det gøy. I mai hadde vi 
treningssamling og overnatting på Donnhuset. En kjempesuksess der vi på lørdag morgen var 
ute i Kongsgårdheia og lekte gjemsel kl 06.00!!!! Matbutikkene åpner ikke før kl 07.00 for 
frokostinnkjøp. Vi deltok i Lindesnescup i Mandal med overnatting i august, også her 
stortrivdes jentene selv om været ikke var på lag.  I oktober var jentene våre maskotter på 
startkamp og det stilte opp ikke mindre enn 24 jenter på Donns eget trenerkurs i november. 

Vi har holdt foreldremøte i april før sesongstart og vi hadde vår årlige sesongavslutning på 
Donnhuset med bingo, kaker, brus, bildefremvisning og utdeling av statuett for god innsats 
gjennom året. 

Oppmann for laget er Knut Stut. 

Trenerne er Mikkel Rev, Posh Josh, Bare Marius og Trånn Ballong.  
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Årsrapport 2017 Gutter 2007 

Trenere: Tor Olav Holen, Frank Dovland, Øyvind Lauvland og Karen Mortensen. 

Spillere: 
Eirik Campbell, Peder Dovland, Daniel Støkken Gummedal, Marius Holta Holen, Martin Lauvland, 
Lukas Skåra Markussen, Adrian Mortensen, Johannes Ringøen, Aslan Estanegzai, Christian Tambini, 
Robin Wahl Medby og Kenneth Møller. 

Andreas Jore, Aksel Bue og Snorre Gudmundsen var med deler av sesongen. Karl Bernard 
Gudmundsen var med som trener fram til de flytta til Oslo. Takk for super innsats!  

Serie:  
To jevne lag påmeldt i nivå 1. Nokså jevnt mellom seier og tap. Alle har spilt masse!  

Turneringer: 
Minicup i Vighørhallen, 3v3 Vigør, 7-er turnering i regi av Vigør, Nørhalne Cup Danmark, Sør Cup, 3v3 
Birkeland, Nordea-cup Vigør.  

Ballgutter:  
Vi har gjennom hele året vært ballgutter på Donn A-lags kamper. Gøy erfaring + fin inntekt til 
lagkassa.  

Avslutning:  
Hele laget og 8 voksne reiste til Hovden hvor vi hadde treningsleir med langrenn, hopp, aking og 
truseløp i 10 minus (minst!). Høytidelig avslutningsseremoni i gamma på Hovden Fjellstoge med 
individuell evaluering og premieutdeling.  

Årets høydepunkt:  
Robins redning i straffesparkkonkurransen i finalen i turneringen på Hommeren i mai.  

Fokus:  
Vi har fokusert på pasningsspill og plassering på banen.  

Spillerne har sitt eget sett med lagregler: 

1. Være greie med hverandre! 
2. Snakke hverandre opp – si fine ting til hverandre!  
3. Ha det gøy! 
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Årsrapport 2017 Jenter 2008  

 

 

Vi har i år stilt med 3 lag i serien for J2008. 
  
Trenere i år har vært: 
Andrea Winther Håland 
Eirin Wessmann 
Siren Fjukstad 
Jens Ove Klev 
Hilde Gladhaug 
Hege Nodeland  
  
Følgende spillere har vært involvert (18 stk): 
Isabella Winther Håland 
Linnea H.Evje 
Eline Fidje Wessmann 
Selma Gladhaug 
Vilde Klev 
Milica Popovic 
Isabelle Birkeland 
Uma Greipsland 
Silje Angelica Espebu 
Ane Horgen 
Johanne Lidi Jølstad 
Mina Ludvigsen 
Anine  Føreland 
Kaisa Skuland 
Emma Litland 
Filippa Løberg 
Mille Bettine Thelle Jørgensen 
Ane Fjukstad 

 
 
 
Vi var på følgende turneringer: 
  
Øyestad Sørlandshallen 
Kiwi Cup Sørlandshallen 
Aquarama Cup Torridal 
Sør Cup 
Sebra Cup 
Nordea Cup Hellemyr 
Eat Move Sleep Cup Søgne 
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Fokusområder sesongen 2017 
 

 Høy grad av fokus på trivsel, lytte til barna, stille krav, men la dem ha det gøy. Dette har 
resultert i at alle har vært med gjennom hele 2017 og fra sesong 1 hvor man tapte mer enn 
man vant, vinner de nå mer enn de taper.  Turneringer og kamper bidrar mye til at det gøye i 
fotballen ivaretas. 

 Skuddtrening og skuddteknikk har vært fokus og et stort behov uavhengig av nivå. Løftet 
flere spillere mange hakk.  

 Regler bruker noen mye energi på å forstå – vesentlig økt forståelse i 2017 
 Teknikk på finter, pasninger, og kast – løftet hele laget spesielt med fokus på pasninger og 

det å lære bevegelser, komme ut av skyggen, unngå klynger 
 Mye spill på trening, gir motivasjon og de lærer praktiske situasjoner, stopper også spill for å 

vise for så å gjenta, snakke om treningene før kamp for å kunne gjenta øvelsene også i kamp 
 Mye ball i beina, prøver å kjøre mest mulig øvelser og oppvarming med en ball til hver, 

ballfølelse er viktig uavhengig av nivå, løfter hele laget  

 
 
  
Kamp: Alle spiller like mye, rullerer på keeper, fokus i kamp på det vi øver på trening, f.eks 
forsvarsjobbing, pasninger, være spillbare, utrolig viktig med glede og godt humør både på og 
utenfor banen. 
 



 

Årsrapport 2017 Gutter 2008 

Trenere for sesongen 2017 

• Trond Kolbeinshavn, Bjørn Kloster, Knut Johnsen, Øystein Nordvik, Anders Lindseth og Ole M 
Iversen har vært likestilte trenere. Alle trenere synes dette er så gøy å holde på med at ingen 
har planer om å slutte! 

Spillere sesongen 2017 

• Antall har variert noe gjennom året, men i hovedsak har laget bestått av følgende eminente 
spillere: 

Nikolai Ordahl 
Oliver Unneland 
Sørensen Magnus Gill Johnsen 

Jesper Emil Lindseth Edi Music Dennis Gummedal 
Ole Gunnufsen Jesper Øvrevik Solli Ola Hjemdahl 
Elliot Kjelle-Skjelbred Børre Kloster Mats B. Nordvik 
Adrian Severinsen Julian Foss Iversen Anders Walle 
Bobby Eikeland Phillip M Hoel Aksel Nordgaard 
Kasper Mulder-Lerdal Jacob Kolbeinshavn Tayem 
Issa Hussain Issa Isak Sannes Ivar Mykland 

 

Turneringer 2017 

• Cup er gøy, og laget har deltatt på mange turneringer i 2017! 
o Umbro cup i Sørlandshallen (Februar) 
o EK Elektro cup Tinnheia (Mars) 
o Aquarama Cup Torridal (Mai) 
o Evje Cup i Evje (Mai) 
o Byggvell cup i Kvinesdal (April) 
o Sør cup i Kristiansand (Juni) 
o Lindesnescup Mandal (August) 
o Sebra Cup i Randesund (September)  
o Nordea cup Hellemyr(September) 
o Eat Move Sleep i Søgne (Oktober) 
o Sportsprofil cup Sørlandshallen (November) 
o Vigør cup Tinnheia (Desember) 

Fokusområde/arbeidsområder 2017 

• Laget begynte å spille sammen allerede før de begynte på skolen, og er en flott og 
sammensveiset gjeng! Og så er det en veldig god foreldregruppe som stiller opp. 

• Fotballfaglig fokus i år, som i fjor og året før der, har vært pasninger. Dette relativt ensidige 
fokuset begynner nå å bære frukter. Spillergruppa begynner virkelig å bli en spillende gjeng. 
De er uegoistisk og inkluderende på banen, og det gjør seg også gjeldende utenfor banen. 

• Holdninger er det som det, i tillegg til pasninger, som det jobbes mest med. Vi skryter MYE av 
hverandre, både trenere til spiller, men har også stort fokus på at spillerne skryter av 
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hverandre. Klaging, det være seg på trenere, medspillere, motspillere eller dommere er det 
nulltoleranse for. I sum har dette gitt en trygg og god arena hvor både spillere og 
trenere/foreldre koser seg! 

• En overnatting på klubbhuset, med strålende vær og fotball på Kongsgård allerede før frokost 
var veldig stas. 

• Vi hadde et foreldremøte tidlig i før sesongstart 2017. 
• Vi hadde en sesongavslutning sent i 2017. 
• Kommunikasjonsplattform på Facebook er vel etablert. All informasjon til foreldre gis der. 

 

Ole M Iversen 

 



 

Årsrapport Jenter2009 

 

Trenere sesongen 2017:  

Silje Marie Eikeland Fiskå og Ingvild Formo 

 

Spillere sesongen 2017: 

Emilie Fiskå 

Victoria Formo 

Kaja Fossum 

Martine Vabø 

Aurora Berge Gundersen 

Amalie Iversen 

Sigrid Saga 

Fernanda Souza 

Ella Herlofsen 

Linnea Lerstøl Henriksen 

Sara Salgueiro 

Sofia Helgeland 

 

Turneringer 2017:  

Vigør cup 

Sør cup 

Sebracup 

 

Fokusområde 2017: 

Trivsel blant spillerne og å bli en god sammensveiset gjeng. Ha god lagmoral, et lag hvor det er plass 
til alle. 
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Årsrapport 2017 Gutter 2009  

 

 

Vi har i år stilt med 4 lag i serien for G2009. 
  
Trenere i år har vært: 
Stig Thorkildsen 
Glenn Eidshaug 
Thomas Lindahl 
Jens Ove Klev 
Nils Vidar Gummedal 
Ole Ryghseter 
  
Følgende spillere har vært involvert: 
Fredrik Eidshaug 
Henrik Klev 
Endre Storstein 
Ludvig Ringøen 
Vidar Velle Hellang 
Alfred Faber Swensson 
Kjell Trygve Sletta Wergeland 
Morgan Thorkildsen 
Emil Rimstad Simonsen 
Nasrudin Cismaan 
Anton Kvareng 
Mathis Øvrevik-Solli 
Matheo Lindahl 
Elias Gummedal 
Pål Sevrin Aukan 
Levin Djupesland 
Christian Bue 
Magnus Johnson 
Hugo Fernandes 
Leymen Maro 
Kenneth Skagestad 
Theo Lærum 
Alex Sælør 
Peder Mjåland Skaar 
Olander Rojhan 
  
Vi var på følgende turneringer: 
  
Øyestad Sørlandshallen 
Vigør Hellemyr 3 v 3 
Aquarama Cup Torridal 
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Sør Cup 
Birkenes 3 v 3 
Sebra Cup 
Nordea Cup Hellemyr 
Eat Move Sleep Cup Søgne 
  
Fokusområder sesongen 2017 
Spillets ide er styrende for alt vi gjør: Off.: Skape gjennombrudd og score mål, def.: Hindre mål og 
hindre gjennombrudd. Vi har valgt å operasjonaliser det i korte trekk slik delt inn i spillets ulike 
dimensjoner: 
  
Individuelt: Jobba med sjef over ballen øvelser – Ballkontroll: Føring, vending og pasning med begge 
bein. Har også hatt fokus på 1A rollen der målet har vært å få alle til å forstå at vi går selv med ball 
når vi har rom fremfor oss, føre bestemt og med tempo, og spiller når vi er pressa. I tillegg har vi hatt 
fokus på 1A rollen i 1v1 situasjoner: Hvordan passere? Timing, tempo, finterepertoar. Avslutninger på 
ulike måter, med begge bein, på 1ste touch eller etter medtak. 1forsvarer rollen: Komme tidlig i 
press, og ikke snu rompa til. 
  
Relasjonelt: Pasningsøvelse uten motstand med bevegelse, der fokus er, vinkel, avstand og timing, 
samt med motstand (4v1) der fokus for 2A er å gjøre seg spillbar, og 1A når spille og til hvem? 
Har også hatt mye øvelser 2v1 der 1A i tillegg får valget mellom slå eller gå selv ut ifra hvor forsvarer 
befinner seg, og der 2A øver på å bli spillbar best mulig ved å bruke spillprinsippene bredde og 
dybde, og når 2A får ballen og blir 1A, fokus på å rettvende på 1ste touch og bestemt avslutning. 
Keeper som en utespiller når vi angriper, øve på å bruke denne når vi er pressa og ikke har 
alternativer fremover. 
Vi har også hatt fokus på 1forsvarer (1F) rollen her. Hvem er 1F? Hvem skal presse? 
  
Strukturelt: Økende grad hatt fokus på at de forstår posisjonene på banen og hva det vil si å spille 
bak, midtbane høyre/venstre og spiss, og at det er avgjørende at de klarer å holde posisjonene for at 
vi skal klare å spille sammen. Forståelse for at det å bruke keeper kan være lurt for å vende spillet, 
noe som gjør at keeper må ta aktivt del i spillet når vi har ballen. 
  
Kamp: Alle spiller like mye, rullerer på posisjoner også keeper, fokus i kamp på det vi øver på på 
trening, f.eks forsvarsjobbing, pasninger, være spillbare, 1A valget: gå når du har rom fremfor deg, 
spill når du blir pressa. 
 



 

Årsrapport 2017 Jenter 2010 

Trenere for sesongen 2017 

• Andre Hansen 
• Glenn Eidshaug 
• Stian Frøysaa 
• Vidar Skjekkeland 
• Erik Mulder Pettersen 

 

Spillere sesongen 2017 

• Laget startet opp sesongen 2017 og har hatt en god rekrutteringsevne i løpet av sesongen. 
• Antall spillere har variert noe gjennom året.  8  spillere har sluttet/pause i løpet av sesongen. 
• Ved siste opptelling (november 2017) er følgende spillere aktive:  

Johanne Jesine Johnsen Johanna Antonsen Mehren Johanna Sirnes Kloster 
Tuva Mulder-Lerdal Josefine Tønnesen Vik Lisa Torkildsen Greibsland 
Mie Hærum Frøysaa Julie Hauge Camille Fidjeland Hansen 
Evelina Bruskeland Eidshaug Karoline Høland Evje Lilly Sofie Repstad 
Ingrid Lavoll Baade Eline Åsland-Haugen Ella Skjekkeland 
Celine Sommarland Grønås Alexandra Waldeland-Eilertsen 

  

Turneringer 2017 

• Gjennom året har vi deltatt i  følgende cupper:   
o Umbro cup (Februar) 
o SørCup (mini) (Juni)  
o Zebra Cup (August) 
o Vigør Cup 3 vs 3 (?) 
o Søgne 3 mot 3  (Eat Move Sleep)  (oktober) 

Fokusområde/arbeidsområder 2017 

• Laget er nyoppstartet og 2017 er vår første sesong. Vi har brukt tid på å bygge lag identitet 
og samhold. Først og fremst har jentene fått utfolde seg på fotballbanen i både konkurranse 
og trening. Vi har fokus på trivsel, gøy og moro. 

• Vi har fått drakter og laget heiarop. 
• Kommunikasjonsplattform på facebook er vel etablert og man bruker delvis SPOND. All 

informasjon til foreldre gis der. 

 

Erik Mulder Pettersen 
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Årsrapport 2017 Gutter 2010  

 

Vi har stilt 3 jevne lag i serien. 
  
Trenere i år har vært: 
Anne Lene Støkken Gummedal 
Kenneth Fosse Jørgensen 
Øyvind Vedå 
Trond Kolbeinshavn 
Lasse Justnæs Johansen 
 
 
Følgende spillere har vært involvert: 
Ulrik Eldor Kolbeinshavn 
Sigurd Nævestad Staveland 
Matheo Lunde-Borgersen 
Jakob Hellgren 
Jonas Thorsvik 
Jakob Nordgaard 
David Støkken Gummedal 
Jakob Fosse Jørgensen 
Kevin Chakhrit Foss 
Halvor Aaby Ranneberg 
Filip Søyland 
Sindre Breen 
Suleiman Ziad Alhassan 
Fredik Vedå 
Sander Elias Moen 
Jesper Skåra Markussen 
Elias Eskeland-Johansen 
Leander Henneli Sulen 
Victor Hansen 
Noah Mørk Glomsaker 
Georg Eidsvig Hapnes 
 
 
Vi var på følgende turneringer: 
  
Vigør Hellemyr 3 v 3 
Sør Cup 
Sebra Cup 
Eat Move Sleep Cup Søgne 
Vigør Cup Vigørhallen 
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Fokusområder sesongen 2017 
 
Lag: Skape et godt miljø med lek og moro.  
Skryt av hverandre. Fokus på gode opplevelser. Samhold og lag 
  
Treninger: Lek og moro. Øve på å være andpusten og ha puls over tid.  
Sjef over ballen, krabba m/ball, stiv heks m/ball, bankran, skuddøvelser og  pasninger. Føring av ball 
(8 tall m/ høyre venstre utside innside) Løyper med enkle og avanserte øvelser (slalom, lobb, finte, 
triksing/ en gang i marka, sentring og skudd)  
  
Kamp/spill: Alle spiller like mye, rullerer på posisjoner også keeper, fokus i kamp på å ha det gøy. Og 
spill med hveandre (pasninger) er viktisgst. 
 



 

Årsrapport 2017 Gutter/Jenter 2011  

 

 

Vi har ikke stilt lag noe serie. 
  
Trenere i år har vært: 
Thomas Augusto Lindal 
Lasse Justnæs Johansen 
Preben Gundersen 
Atle Frøkedal Johansen 
Pluss mange gode foreldre hjelpere 
 
 
Følgende spillere har vært involvert: 
Ludvig Amundsen 
David Berg 
Noah Eskeland-Johansen 
Jonas August Lindseth 
William Løvdal Kristiansen 
Isak Macdonald 
Sondre Sjaastad 
Henrik Tunheim 
Simon Ansten Utne 
Olav Elyas Frøkedal Johansen 
Olai Gummedal 
Rufaci Cisman 
Sebastian  
Rasmus Øvrevik 
Wissem Naoufel Boukili 
Iben Andersen Ryghseter 
Ida Berge Gundersen 
Selma Berge Gundersen 
Mia Holta Holen 
Ida Caroline Lindal 
Tiril M.K. Skjølingstad-Svenning 
Nora Bøe Voilås 
Maren 
Sara Djupesland 
Alva Olsbu 
Zeen  
Arun  
Theodor Horne 
Eirik  
Oskar Høgetveit 
Wilhelm Berg-Heimdal 
Leon  
Alejandro  
Matheo Lunde-Borgersen 
Victoria   
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Vi var på følgende turneringer: 
  
Vigør Hellemyr 3 v 3 
Birkenes 3 v 3 
Eat Move Sleep Cup Søgne 
  
Fokusområder sesongen 2017 
 
Lag: Bli kjent med jevnaldere barn. Skape et godt miljø med mye lek og moro.  
Skryt av hverandre. Fokus på gode opplevelser. Samhold og lag 
  
Treninger: Mye lek og moro. Lære å være andpusten og ha puls over tid.  
Sjef over ballen, krabba m/ball, stiv heks, bankran, skuddøvelser og enkle pasninger. 
  
Kamp/spill: Alle spiller like mye, rullerer på posisjoner også keeper, fokus i kamp på å ha det gøy. Og 
spill med hveandre(pasninger) er viktisgst. 
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