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Årsberetning
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Årsberetning fra styreleder – Arne Askedal
Styret har hatt jevnlige møter. Styret har mange ønsker om å utvikle klubben videre, men det
har samtidig vært utfordrende å få ønsker gjennomført. Sportsplan er utarbeidet. Den er vi
svært fornøyd med, og vi har fått lite korrigerende forslag til den. Enten er den bra eller så er
det få som virkelig har lest den- vi satser på det første. Her må styret få lov til å trekke frem
Ole Petter og Kjell Inge. 2019/20 har også vært året hvor den digitale hverdagen for alvor
inntok Bogafjell IL. Hjemmesider er fantastiske (takk Kjelli) og Spond er det foretrukne, og
effektive, kommunikasjonsmiddelet for medlemmene i hverdagen. En meget aktiv og
dedikert arbeidsgruppe jobber med å “designe” og få godkjent bygging av klubbhus. Mer
om dette vil vi helt sikkert høre om i året som kommer. Styret ønsker flere spillflater, men det
har vært vanskelig å finne folk til en arbeidsgruppe. Prosjektet kunstgress på toppen av
Bogafjell er så langt lagt på is pga for store kostnader. Fra mars har det vært COVID-19 som
har preget styrets fokus. Covid “utvalget” har gjort en fantastisk jobb for idrettslaget. Vi har
oppfattet at medlemmene er fornøyde med kommunikasjonen. Den har, etter vårt syn, vært i
forkant, presis og forståelig. Rogaland fotballkrets har henvist til Bogafjell IL som eksempel
på god håndtering av COVID situasjonen. Når vi etter hvert fikk lov å trene håndball og
fotball, ble det jobbet frem veldig strenge, men gode retningslinjer for gjennomføring. Her
må vi spesielt takke Arild Sværen, Arnt Ove Ivesdal, Ole Petter Sandve, Svein Gaute Hølestøl
og Kjell Inge Oftedal.
Vår daglige leder Arild Sværen har holdt en kontrollert hånd over Akademiet i en vanskelig
tid, og det ser nå ut som det er flere engasjerte barn og ungdommer knyttet til Akademiet
enn noen gang.
Avslutningsvis ønsker styret å takke alle medlemmer, trenere, spillere og foresatte for et flott
år, selv med de store utfordringene vi har hatt. Dere har gitt oss tillitt ved å stå støtt ved vår
side- ingen klaging, ingen som slutter- bare masse positivitet
Vi er svært glade for å være
i gang igjen. Takk til alle som bidrar for å gjøre denne klubben så fantastisk bra.
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Årsberetning fra daglig leder – Arild Sværen

For Bogafjell IL ble 2019 enda et år der vi tok noen små steg fremover som klubb.
Vi øker i antall medlemmer og i antall lag noe som er veldig kjekt, men det gir oss også en
del utfordringer med tanke på trenings- og kamp-areal både for fotball og håndball.
Fotballavdelingen nærmer seg nå fullt utvokst når det gjelder antall lag, mens i
håndballavdelingen er det noen hull spesielt i de eldste og yngste klassene.
Bogafjell IL er fotballkretsens tredje størst klubb i antall påmeldte lag og har 20 lag mer enn
noen andre klubber i Sandnes. Håndballavdelingen er også blant de største i Sandnes
området.
Klubben er fortsatt bygd på frivillighet og vi er avhengige av de foresatte. Det kunne med
fordel vært flere som meldte seg på slik at vi ikke sliter ut de som alltid sier ja. Det er
dessverre også en del som lurer seg unna eller unnlater å møte på oppsatte dugnader som
igjen går ut over de som alltid stiller.
Økonomisk ble det et solid overskudd også i 2019, men dette er penger som vi trenger om vi
skal få realisert de prosjektene det er begynt å jobbes med.
Det ble i juni 2019 opprettet en arbeidsgruppe som jobber med mulighetene for eget
klubbhus og det planlegges også å skifte lys på den nedre banen innen kort tid. Kunstgresset
på den samme banen skal også skiftes ut om ikke lenge, så pengene vi har lagt opp kommer
godt med når dette skal gjennomføres.
Ideelt sett burde vi hatt en bane og en hall til, men det blir nok en del lengre frem i tid.
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Fotballakademiet fortsatte økningen i antall barn og nærmer seg nå maksimal kapasitet.
Økonomisk går det også greit etter minus det første året, men det er normalt med nye ting
som starter opp.
Klubben ansatte også en person til i 100% stilling i november 2019, der Arild Ravndal deler
stillingen sin mellom 50% på Akademiet og 50% sponsor/markedsarbeid. Når ting
normaliserer seg tror jeg at dette vil hjelpe klubben videre på veien mot de prosjektene vi
har startet på.

Utfordringene de neste årene om vi fortsetter å vokse er:
1. Bane- og hall-kapasitet
2. Flere frivillige som må bidra
3. Gjennomføre en del store prosjekt om klubben bestemmer seg for det

Når Årsmøtet ble så forsinket som i år er det en del ting som har skjedd siden 2019, men det
blir gått igjennom på Årsmøtet 29. september. Så de som vil ha de siste oppdateringene om de
forskjellige prosjektene må møte på Årsmøtet .

Med vennlig hilsen
Arild Sværen
Daglig leder Bogafjell IL
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Fotball
J2014
Vi har hatt en trening i uken i 2019, vi hadde ingen kamper eller turneringer i 2019.
Det var ca. 15 jenter på treningene, og det er registrert 15 jenter på Spond.
Det er registrert 37 medlemmer på Facebookgruppen Bogafjell Fotball jenter 2014.
På avslutningstreningen kom det 20 jenter, så vi håper at vi skal bli flere enn de 15 registrerte i 2020.
Vi starter treningene i 2020 sesongen 02.03.20.

Mvh. Jan Andre Voll.

G2014
Trenerapparat:
Hovedtrener: Mats Herholdt-Bjørnrå.
Hjelpetrenere: Øyvind Gjerde, Jan Rune Antonsen, Thomas Egeland, Morten Wedege-Tharaldsen,
Atle Marcussen og Jahn Viland.

Spillere:
46 spillere registrert som medlemmer (i Spond) pr. 14.11.19.

Treninger:
Treningene foregår på torsdager, og har en varighet på 1 klokketime. Treningene består av
oppvarming og enkle ferdighetsøvelser. Fra oppstart august 2019 til desember 2019 ble det brukt
mye tid på å «trene» konsentrasjon og oppmerksomhet, samt ha fokus på «lek med ball», mestring
og glede.
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Kamper:
Vi har ikke spilt kamper i 2019.

Generelt:
Undertegnede overtok som hovedtrener i oktober 2019, og det har gått en del tid til organisering av
laget rundt spillerne (trenerapparatet). I løpet av tiden fram til desember 2019 har dette stabilisert
seg, og vi er nå en god gjeng som stiller opp på treningene.
Barna som møter på trening er positive og lærevillige, selv om man selvfølgelig merker både at de er
5 år, og at de påvirkes av vær og vind i større grad enn eldre barn. Juleavslutning for spillerne ble
organisert den 28.11.19 med boller, saft, kaker og det som mer er. En fin gjeng med foresatte stilte
villig opp med baksten. Dette var også den siste treningen før jul. Oppstart igjen i 2020 var 09.01.20.

For trenerteamet G2014.
Mats Herholdt-Bjørnrå

J2013
Bogafjell Jenter 2013 startet opp sesongen med første fellestrening 7. januar 2019, og har siden
trent hver mandag med unntak av skolens ferier og i desember. Mellom juleferien og påsken har vi
hatt lørdagstreninger, og etter høstferien har vi hatt innetrening torsdagen i gymsalen på Buggeland
skole.

Vi startet året med 24 jenter, og avsluttet med 28. Det har vært litt utskiftninger underveis, blant
annet hadde vi to 2014-jenter som byttet lag da femåringene startet opp i april, men vi fikk et tilsig
av spillere etter skolestart i august og jentefotballdagen vi arrangerte sammen med andre jentelag i
klubben første lørdag i september.

Lagledere og trenere har vært Alan Ibrahimian, Sardar Khalili, Ann Kristine Thesen, Ingvill Grødem,
Andreas Ravndal og Lars Fisketjøn.
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Vi har, i samråd med foreldregruppen, valgt å ikke delta i seriespill i 2019. I stedet har vi deltatt i
Valahaug cup på Randaberg i januar og Grønt Gras-turneringen på Frøyland i april. I mai arrangerte
vi kamper mot Riska og Sviland på Bogafjell, og ble derfor invitert gratis til Macron cup på Riska
senere samme måned. I juni spilte vi Masiv cup på Ålgård. I august deltok vi på Kiwi cup på Bryne i
september, før vi inviterte Madla til kamper på Bogafjell uken etter. Vi avsluttet kampsesongen med
futsal-turnering hos Havdur IL i november.

Sett under ett har 2019 vært et bra år for oss med kjekke, ivrige jenter, og en positiv foreldregruppe.
Vi har hatt bra treningsoppmøte, spilt endel kamper, og hatt noen sosiale treff – blant annet
sommerfest en søndag i mai på Alsvik natursenter, samt kvinnelandskamp på Viking stadion i
november.

Mvh Lars Fisketjøn

G2013
Vi er 7 trenere. 3 hovedtrenere. Hovedtrenerne er Mo Omar, Benedicte Stokkeland og Eirik
Fuglestad. Hjelpetrenere: Glenn Andre Stangeland, Øyvind Malmin, Harald Bjørge, Eirik Hana, Sverre
Abercrombie. Det er 29 gutter påmeldt i Spond, men +/- 23 gutter på treninger. Vi trener en gang i
uka. Prøvde oss på lørdagtreninger etter jul, men det var liten respons. Starter nå opp med kamper
og guttene gleder seg til det. Det er 25 gutter som er påmeldt seriespill og vi har 5 lag påmeldt.
Mvh
Benedicte Stokkeland

J2012
En gjeng på 8 stk, liten men trofaste og solide gjeng. Mye spilleglede og god utvikling!
Me hadde vanlig seriespill og va med på 4 turneringer (Grønt Gras, Sandnes grase, Fgi cup og Eat
move sleep cup). Någen av oss va med på landskamp på Viking stadion, tror det va inspirerende for
de så fekk se på de beste! 😊
Mvh Runar B Egeland, J2012
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G2012
Turneringer vi har deltatt i:
Februar: Knotte turnering i vikinghalen, helt grei
Mars: Massiv cup Ålgård. Veldig kjekk å kan anbefales .
April: grønt gress. Anbefales for 3er fotball spiller 4 kamper. men anbefaler ikke denne for 5er da de
bruker også 7er mål,
Mai: sola. Veldig kjekk med kjendis kamp å hoppeslott å masse mer
August: høgfjellsturnering på lye. Anbefales på det sterkeste, denne er kun for 6 og 7åring kun 3er
fotball kjekkeste turnering vi har hvert på.
September: Sandnes gress. Litt skuffet i år(2019) men i 2018 hva den veldig bra satser på 2020 blir
bra
Oktober :Hinna turnering.. veldig bra vurderer denne som 1 av 3 s klubben skal dekke.
November: Havdur dysjalandshallen. Veldig kjekk å effektiv.
Desember. Knotteturnering i vikinghallen,denne gang hva den veldig dårlig vi var der i 4 timer å
spilte 3 kamper kun 1omgang per kamp på 8min

PÅ TRENING..
Vi er nå 45stk.noen har sluttet å noen har begynt.
Vi er ca 30 stk på treningene .vi hvar 8 serielag i 2019.
Vi begynner hver trening med felles oppvarming i 10min,alt fra stiv heks til kanonball.
Etter det samles vi å snakker om mobbing ,vennskap fair play å innsats.
Så delles vi inn i grupper på 6-7 stk å har ca 6 stasjoner,alt fra 1vs1 til små lag spill teknikk osv.
Avslutter treningen med felles staffet eller noe lignene.

Sosialt
Vi har hvert på action ball, jule avslutning med disko pizza å godteri
til en av foreldrene så alt Hvar dekket ..

Satser på et godt å morsomt fotball år i 2020

vi ble sponsa av arbeidsplassen
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J2011
Jenter 2011 har 18 aktive jenter. En fin, sprudlende og sammensveiset gjeng som har deltatt
på flere lokale turneringer, blant annet Grønt gras, Høgsfjordturneringen og SandnesGrase.
Det siste året har de utviklet seg veldig bra spillmessig.
Jentene er heldige som har engasjerte og positive trenere.
Hege

G2011
«Vi er ikke redde for å tape, men vi er livredde for å ikke ha utvikling».
Leif Olav Alnes (trener, Warholm)
1. Generelt
Vi er ved årets slutt 36 spillere etter noe frafall og noen tilkomne. Laget ble delt inn i fem serielag. Vi
lå i grenseland mellom fire og fem lag, men endte opp med fem lag for å sikre mest mulig spilletid.
Dette resulterte i en del logistikk-utfordringer ved frafall, men alle kamper ble gjennomført.

Vi har deltatt i tre turneringer. Dette har fungert bra og spillerne har tilsynelatende hatt det gøy.

En tilbakevendende utfordring har vært lite respons på Spond. Da særlig tilbakemelding om en
spiller møter på kamp og/eller turnering. Dette har blitt kommunisert med foreldre med jevne
mellomrom.

Det har også vært vanskelig å få nok foreldre til å stille på dugnad. Dette gjelder særlig kiosk-dugnad
og rydde-dugnad. Bortsett fra dette er foreldre stort sett flinke til å involvere seg i
kamper/turneringer og annet. Trenerteamet føler de har foreldrenes støtte i opplegget rundt laget.
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2. Trenere
G2011 har 12 trenere totalt inkludert oppmann. Vi mistet en trener til studier i løpet av året. Flere av
trenerne har vært på kurs i regi av NFF og Tikitaka-fotballakademi. Miljøet blant trenerne må anses å
være svært bra. Vi har flere trenere med høy kompetanse som konsulteres ved planlegging av økter
og langtidsplaner. Trenerne er motivert og har det gøy på trening. Med så mange trenere er det ikke
problematisk når en eller flere ikke kan møte. Organisering av økter har gått bra og slitasje per
trener forblir lav.

Forhåpentligvis kan vi fortsette å øke kompetansen og imøteser initiativ fra klubben med å arrangere
eller opplyse om flere kurs.

3. Spillerne
Vår oppfatning at det er et positivt sosialt klima i spillergruppen. Tilsynelatende føler alle en
tilhørighet i gruppen og har en eller flere venner utenom fotball som også spiller på laget. Vi har hatt
noen episoder med konflikter o.l., men ikke mer enn forventet av gutter i denne alderen.

En spiller født i 2012 har vært med oss fra starten av. Vedkommende var på høyt nivå i forhold til
resten av gruppen slik at dette ble sett på som uproblematisk. Han har ikke hatt samme
utviklingskurve som resten av spillerne dette året, og vil bli bedt om å bli med sitt eget årskull medio
januar 2020. Hovedtrener har hatt dialog med daglig leder om dette.

Det en gruppe med spillere som deltar på Akademiet som naturlig nok ligger foran i utvikling enn de
resterende. Vi prøver å stimulere til egentrening og legger ut felles meldinger når noen drar ned på
banen for å drive egentrening.

Vi har sett en bra utvikling på mange spillere denne sesongen. Flere har tatt et eller flere steg opp.
Dette gjelder både teknisk og taktisk. Som nevnt er 8-10 spillere et stykke foran de andre. Det har
derimot vært svært gledelig å se at flere spillere i midtsjiktet av nivåinndeling har utviklet seg positivt
spesielt siste halvår.

4. Trening
G2011 gikk i år over til tre treninger per uke. Tre ute-treninger på sommerhalvåret, og to utetreninger med en inne-trening på vinterhalvåret. Oppmøtet har generelt sett vært bra. Vi prøver å
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stimulere til hyppig oppmøte, men torsdags-treningen er «hoved-treningen» og har hatt et
gjennomsnittlig oppmøte i underkant av 30 spillere. Onsdag og fredags-trening varierer mellom 1520.
Vi har hatt to møter der vi planlegger treningene for det neste halvåret. Noe korrigering har
forekommet etter behov.

G2011 har differensiert spillerne i to til tre grupper på trening. Vi har variert mellom relativt faste
grupper og mer ad-hoc inndeling på hver trening. Dette har fungert bra, og de fleste har fått rett
grad av utfordring. Vi har hatt en god dialog med foreldre rundt differensiering og har ikke hatt
vansker med dette.

På onsdagstreningen har hatt fokus på posisjonsspill. Frem til nå har vi konsentrert oss om
individuelle ferdigheter, men vi så i starten av inneværende sesong et behov for nå å implementere
posisjonsspill. På trening, og spesielt kamper, så vi at spillerne ikke gjør kloke pasningsvalg,
orienterer seg for lite og posisjoneringen er mangelfull. Onsdagstreningen brukes spesifikt til dette.

Hovedtrening- torsdag har typisk vært delt inn i fire poster. Disse har variert noe i innhold.
Eksempelvis ulike skudd-øvelser, X mot X (2 mot 1, 1 mot 1, 2 mot 2, osv.), en teknikk-post der vi har
terpet på ulike finter, vendinger, pasning, osv., og til slutt en spill-post.

Lørdagstrening (sommertid) og fredagstrening (vintertid) har hatt mest fokus på spill med enkelte
øvelser og konkurranser.

5. Kamper/turneringer
Vi har delt inn lagene likt i henhold til nivå og med enkelte sosiale hensyn. Generelt har resultatene
vært bra, og spillerne har hatt det gøy. Lagene varierte noe i antall kamper tapt/vunnet på tross av
innstendig inndeling. Vi spiller i diamant-formasjon på samtlige lag og rullerer på posisjonene med lik
spilletid på alle spillere.

I de tre turneringene vi har spillerne hatt det gøy. Det har vært en trend at vi har klart oss bedre
desto lenger ut i sesongen vi har kommet, og vi spilte veldig bra i de to siste turneringene i oktober.
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6. Planer
Vi hadde et trenermøte i desember -19 der følgende momenter ble diskutert:

- Hvordan legge til rette for mest mulig lystbetont egentrening?
- Diskutere mulighet for å ha egentrening på banen i helger med enkelte foreldre til stede uten at
aktiviteten er trener-styrt.
- Hvordan best fortsette utviklingen av individuelle ferdigheter og posisjonsspill?
- Delta i en turnering med overnatting i neste sesong.
- Hvordan forhindre frafall?
- Egenevaluering:
- Hvordan kan vi øke kvaliteten på treningene?
- Følger vi NFFs retningslinjer i forhold til trenerrollen?
- Ser vi alle barna?
- Hvordan ivareta bra samarbeidsklima blant trenerne?
Mvh,
Thomas Veseth Saue (hovedtrener)
Sardar Khalili
Ørjan Tveit
Morten Wedege-Tharaldsen
Ståle Rostøl
Kenneth Grøtteland
Arnt Ove Ivesdal
Glenn Walberg
Mohamed Omar
Jan Andre Voll
Morten Dysjaland
Harald Bjørge (oppmann)
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J2010
Jentene har spilt sin siste sesong med femmerfotball, og vi har hatt jevne tre lag påmeldt i serien. Vi
har vært 27-28 jenter i troppen gjennom hele sesongen, og rett før juleferien telte vi 29 jenter.
Stadig flere kommer til, det er kjekt. Det er et klart flertall fra Buggeland skole, så vi håper å
rekruttere flere fra Bogafjell skole også. Alle tre serielagene fungerte godt, og opplevde i hovedsak å
spille jevne kamper i sine puljer.

Vi har deltatt i tre turneringer; Grønt Gras, Sandnesgrase og Masiv Cup. Veldig kjekt. Vi har trent
hver mandag, men har i perioder tilbudt ekstratrening på lørdager (“Løkkelørdag”). På
ekstratreningen har det vært litt dårlig oppmøte, noe som delvis forklares med at vi noen ganger
trente sammen med J10 (mange jenter var litt skeptiske til dette). I høst har vi hatt en ekstratrening
på torsdager inne på Buggeland Skole i stedet, og her har oppmøtet vært svært godt.

Vi har utvidet trenergruppen vår i høst, og er nå syv trenere. Lars Fisketjøn har tatt over det
administrative ansvaret som oppmann. Trenerne er Kristine Hana, Vidar Strand, Ole Bjørn Hille,
Halvard Øen Grova, John Arild Breimo, Anne Herredsvela og Tine Rondestveit Fisketjøn.
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G2010
Lag: Bogafjell G2010 fotball
Antall spillere: 44
Antall serielag: 6
Lagledere: Arne Nese, Frode Kjølmoen Øen, Jørn- Atle Borsheim, Odd Skailand, Jan Efjestad og Glenn
A Stangeland
Oppmenn: Elisabeth Thompson, Linn Sletthei, Elisabeth Sørensen, Andrei Railescu, Thomas Breivoll,
Kjetil Hauge, Sigbjørn Stangeland og Aleksander Dåsvand
Oppmenn har også bidratt som lagledere.
Antall kamper: Hvert serielag har spilt ca 12 kamper hver. Vi har vi deltatt på 6 turneringer. I sum har
kullet vårt spilt 200 kamper i 2019. Første overnattings turnering for gutta ble en stor suksess være
seg det sosiale. Agder cup var storveis for absolutt alle guttene. Dette var 2010 gjengens siste år med
5er fotball.
Laget trener 3 ganger i uken hvorav 1 ekstratrening lørdag.
Vi har hatt 2 foreldremøter og 5 møter for lagledere/ oppmenn
Et flott fotballår med laget, og guttene har hatt fin utvikling. Det er mye glede og iver å spore hos de
aller fleste. Har vært litt utskiftning ifbm at noen har flyttet/ sluttet. Gledelig med 1-2 nye fjes. Totalt
et ørlite frafall fra i fjor.
Vi differensierer på trening og har stasjonsspill. Treningsfokuset har variert. Vi har lagt stor vekt på
fotballforståelse, bevegelse uten ball, orientering ifht med og motspillere. Få guttene til å opptre
samlet som et lag har vært viktig. Det er veldig stort spenn i ferdighetsnivå, og vi prøver å «se alle».
Viktig å gi alle like mye oppmerksomhet.
Det har også vært utfordrende mht banekapasitet. 1/3 bane for over 40 gutter i 9-10 års alderen
samtidig som vi har hatt 2 store kull ved siden av oss. Guttene har ulikt ambisjonsnivå og viljen til å
trene er høyst variabel. Flest mulig lengst mulig, godt og rettferdig treningsmiljø med konsekvent
lagledelse. Vi jobber hele tiden med å opprettholde godt miljø blant guttene. En del unoter er det
tidvis, hvilket kan ødelegge for medspillere så vel som trenere.
Mange seirer, ca 1 uavgjort og kun 1 tap er status for 2019 årets ca 200 kamper….
En herlig guttegjeng på 9-10 år virker å være superklar for fortsettelsen, nå på større bane og 7er
fotball.

Trenerteamet G2010
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G2009
Vi har hatt med tre 7'er lag i serien i år, med 10-11 spillere per lag, så totalt har vi vært rundt 33
spillere med noe økning helt på slutten av sesongen. Vi har også hatt ett ekstralag ett årstrinn opp
som har gitt ekstra utfordringer og vært positivt for guttene.
Trenere og lagledere har vært Ingve Bokn, Trond Erik Bertelsen, Arve Ullebust, Thomas Nygård, Arnt
Ove Ivesdal, Morten Kløvstad og Jan Rune Antonsen. Gørill Alleyne har kontrollen på alt annet.
Vi trener i sesongen på torsdager og lørdager og kjører ekstra trening utenom sesongen på tirsdager.
Det har vært mange kjekke kamper i serien og på de turneringene vi har deltatt, med flott samspill
av ungene som gir alt for Bogafjell draktene. Vi har vunnet en del flere kamper enn man har tapt,
både i serien og på turneringer.
Mvh
Jan Rune

J2008
1. Begynte sesongen med 25 spillere og meldte på 3 stk 7-er lag. Det sluttet 2 jenter i løpet av
Februar, så vi justerte til 2 stk 7-er lag. I løpet av vår og sommer kom det 4 jenter til. Spilte
høst sesongen med 3 stk 7-er lag. 27 spillere da vi tok juleferie i desember.
2. Trener/lagleder/oppmann: Kjetil Thu. Trener/lagleder/oppmann: Ståle Rostøl. Hjelpetrener:
Anne Tønnessen.
3. Kjetil og Ståle har hatt ansvar for treningene og hvert sitt lag i serien + alle turneringer. Anne
Tønnessen har vært med på noen kamper på lag 3 i høstsesongen. Vi har trent 1 gang i uken
+ lørdagstreninger på våren. Det har vært fokus på øvelser med ball. Nesten alle jentene
deltok på begge fotballskolen for 2019. Vi er også så heldige å ha mange av jentene på FFO.
Totalt 10 stk.
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4. Turneringer + div:
- Treningskamper mot Sandved
- Vaulen Vårcup
- Macron Sommerturnering
- Trolljegeren Junior.
- Lyngdalcup
- Treningskamper mot Sandved, Viking, Brodd og Ganddal
- Sandnesgraset
- Sandnes hallen 3’er turnering.
Ståle og Kjetil

G2008
Trenere
•
•
•
•
•
•
•
•

Leif Midbrød (hovedtrener, lagleder)
Kai Tore Bærheim
Andre Thesen (lagleder)
Sigbjørn Paulsen (lagleder)
Joar Moberg (lagleder)
Tore Rasmussen (hjelper)
Tor Einar Strandberg (hjelper)
Atle Løvendahl (hjelper)

Spillere
34 spillere ved inngangen av 2020 (1 sluttet etter sesongen og 3 stk flyttet. 3 stk nye på høsten)
34 spillere ved utgangen av 2019 (1 slutter og en flytter i 2020 så forventes å gå ned til 32)

Seriespill
4 stk. 7er-lag på G11 nivå 2 har gjennomført sesongen med blandede resultater. Ca fordeling på 60%
seiere 10% uavgjort og 30% tap.
1 9er-lag på G12 nivå 2 (ekstralag) har gjennomført sesongen med 20% seiere, 10% uavgjort og 70%
tap. Kamper fordelt på 19 av 34 spillere der 2 spillere har hatt 1 og 2 kamper mens resterende 17 har
hatt 6 kamper eller mer. Banespillet har vært mye jevnere enn hva resultatene tilsier og flere
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kamper hadde vært vunnet hvis ekstralaget hadde vært styrt på feil premisser med fast gruppe på 11
stk.
Mye tillegsskamper for spillerne i tillegg på G11 nivå 2 pga «tynne lag», forfall og fraflytting. Har
forsøkt å låne spillere ut fra kvalitet på motstander og i forhold til kvalitet på eget lag. (Vi låner ikke
lengstkomne spillere dersom vi møter lav motstand og motsatt låner vi ikke uøvede spillere til en
vanskelig kamp)
Turneringer
•
•
•
•
•
•
•

Tjensvoll-cup i Randaberg Arena i februar
Privatturnering på Bogafjell med Austrått og Lura i mars
Hana cup i mars
Eigercup i juni
Lyngdalcup i august
Conocophillips-turnering i august
Privatturnering på Bogafjell med Ålgård, Randaberg og Austrått i desember

Treningskamper
Hana og Sandved nivå 2 G12 9er (vår)
Ganddal G11 ekstralag 9er (vår)
Ganddal G11 nivå 3 7er (vår)
Randbarg G11 nivå 1 9er (høst)
Austrått G11 nivå 3 7er (høst)
Sandved G11 nivå 2 9er (høst)

Treninger
•
•
•

Torsdag og lørdager i sesong og tirsdag, torsdag og lørdag utenom sesong
95% oppmøte tirsdager og torsdager (29-34 stk)
60-70% oppmøte på lørdager (15 – 26 stk)
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Akademi og fotballskole
•
•

17 stk fast på akademiet på onsdager
Fast rundt 25 stk på fotballskolen

Foreldremøte
Foreldremøte avholdt i 1. mai med følgende tema:
•
•
•
•
•
•
•
•

Status på spillergruppe (trivsel og utvikling)
Opplisting av trenere
Presentasjon av serielagene lagene
Oppsummering av forrige sesong (serie og turneringer)
Treningsopplegg (historikk og planlagte)
Planlagte turneringer
Litt om ekstralaget
Eventuelt

Få tilbakemeldinger på foreldremøtet, men enkelte meldte om litt lite rotering på posisjoner. Dette
har vi jobbet mye med denne sesongen og foreldre var fornøyde på årets foreldremøte.

Hva har fungert bra og dårlig
Det har vært utfordrende med lag med få spillere og fraflytting. Har vært mye lån mellom lagene,
men har gitt mye spilletid.
Serielagene har vært svake pga at vi har valgt mange lag og få spillere i stedet for få lag med mange
innbyttere. Dette har gitt utfordringer med rotering på lagene der uøvede spillere ofte må benyttes i
angrep og dermed opptar de plassene.

Det som fungerer bra på G2008 er høyt antall trenere slik at vi som regel alltid får gjennomført gode
treninger. I tillegg er lagene og guttene veldig samkjørte pga fellestreninger og høy deltakelse med
blandede lag i turneringer. Alle lagledere setter opp lagene i samme formasjon og spillestil. Mye
fokus på å spille seg ut fra keeper uansett nivå på spillere. Vi mener laget skiller seg ut i turneringer
og seriespill med frispilling i egen sone.
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J2007
Jenter 2007 har stabilt vært 13 jenter gjennom hele sesongen.
Trenerteamet består av Vidar Klingsheim, Kjell Inge Oftedal, Christian Hjelmtveit Ims og Frode Gjøse.
Vi startet året med en venneturnering hvor vi inviterte Lura, Sandved og Ålgård på besøk til oss på
Bogafjell. Etter å ha spilt noen kamper samlet vi alle sammen i kafeen oppe hvor vi hadde forberedt
en enkel lunsj. Det var også duket for småprat og mulighet for jentene å bli bedre kjent på tvers av
klubbene.
Noen høydepunkter fra året:
-

Teambuilding på Funcenter
Dommerkurs i april
Champions League Finale (kvinner) med pizza og brus i bydelssalen (Lyon – Barcelona)
Tec Con Cup
Trolljeger Junior
Lyngdal Cup
Bavaria Cup Haugesund
Landskamp på Viking Stadion (Norge – Nord Irland)
Kviaserien
Julebord i kafèen

Resultatmessig har det vært et veldig spennende år.
Vi har vunnet mye og tapt nesten like mye.
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G2007
Har 2 lag i serien (7 & 9’er fotball) Er ca.20 spillere. Har vært på Sørcup, hatt Kickoff med
overnatting på Bersagel. Med surfing, grilling, bading. Actionball med laget. Vært på landskamp på
Viking stadion når Norge spilte (damelandslaget). Mange deltok på fotballskolen arrangert av
Bogafjell il. Har hatt overnatting med hele laget hos en på laget.
Hilsen Janne

G2006
Denne sesongen har G-2006 hatt 33 gutter i sving på trening, seriekamper og turneringer. Vi har
noen som har sluttet og noen som har begynt slik at vi i skrivende stund er 28 glade og treningsivrige
ungdommer på trening mer eller mindre i stemmeskiftet alle sammen.

Vi har hatt fire fellestreninger i uken og disse har det vært meget godt oppmøte på. Antall treninger
ble redusert til tre i uken når seriespillet startet.

I tillegg til dette hadde vi fem av guttene med i Team Sandnes-satsingen som førte til enda en
trening i uken.
En er også med på kretslagssamlinger.
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I år har vi hatt tre differensierte serielag. Vi begynte vårsesongen med to lag i førstedivisjon og ett i
tredje.
Lag 1 klarte seg meget bra og kvalifiserte seg til sluttspill i første divisjon til høsten. De havnet her på
nedre delen av tabellen etter tøff motstand.
Vårsesongen ble tøff for lag 2, men de fikk en solid oppsving etter at de ble flyttet ned i 2. divisjon til
høsten.
Lag 3 leverte jevn bra hele sesongen.

Laget har fortsatt samme trenerstammen:
Sindre Bergsagel

- Ansvarlig trener G2006, lagleder

Ole Petter Sandve

- Fagansvarlig trener G2006, ass. lagleder

Åse Høie

- Trener, alles Norseman-forbilde, lagleder

Tore Bjerk

- Trener, ass. lagleder

Pål Isaksen

- Trener, lagleder

Trond Erik Bertelsen

- Trener

Johan Lund

- Trener, medic

Treningene har stort sett vært differensierte. Noen spillere varierer mellom nivåene. Vi prioriterer
fortsatt jobbing med teknikk og grunnferdigheter høyt. Ellers har vi grunnet en god gruppe dyktige
trenere kunnet variere treningene bra for å holde hele spillergruppen motiverte.
Vi har og på enkelte søndager gjennomført en inneøkt med styrke før fotballtreningen.
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Andre høydepunkter i sesongen er:

Nierturnering i innendørs i Egersund:
Vi stilte med tre jevne lag og alle tre kom til semifinalen! Det ene laget vant til slutt finalen
med de to andre lagene på tredje og fjerde

Kviaserien:
Vi stilte med to lag. Et på øverste nivå og et på andre. Begge lagene gjorde det bra men det
store høydepunktet var når laget på øverste nivå slo Brodd i finalen i B-sluttspillet og stakk av med
en riktig så pen pokal.
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Danmarksturnering i Nørhalne:
En turnering med fokus på kos, trivsel og samhold. Gruppen viste seg fra sin beste side, og
opptrådte både inkluderende og sympatisk i de 4-5 dagene vi var der. De tre lagene vi stilte med
leverte på det jevne, men det viktigste i denne sammenhengen var den fantastiske reklamen for
Bogafjell IL de var.

Treningsleir i Farsund:
En herlig helg med topp treningsfasiliteter ved Lomsesanden utenfor Farsund. Her fikk
spillerene mulighet til å gjennomføre kvalitetsøkter både utendørs og innendørs. Helgen ble
avsluttet med kamper mot to Lyngdal-lag.

I desember rundet vi av en vellykket sesong med julegrøt arrangert av den fatastiske sosialkomiten
vår.

På vegne av Bogafjell G-2006
Pål Isaksen
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Vi startet i 7. div hvor vi endte opp på en 4. plass. En skulle tro det var enkelt
å avvikle alle kampene med en tropp (på papiret) på 49 spillere. Men faktum
var at vi måtte lån spillere fra andre lag på Bogafjell. Vi klarte dermed å
avvikle alle seriekampene.

G2005
Gutter 14 har denne sesongen hatt 17-18 gutter på årstrinn 2005.
Vi har hatt 3 felles treninger i uka (2 i kampsesongen) – der treningene på
hverdagene har vært «obligatoriske», mens lørdager har vært «frivillige». I oppkjøringen om
vinteren fikk vi leid treningstid i en plasthall på Jåtta, noe som var veldig populært blant spillerne og
ga gode treninger.
Det har vært meget bra oppmøte på treningene gjennom hele sesongen – der ukedagene har hatt
normalt 15-18 stk., mens lørdag normalt har samlet 8-12 stk.
Det har vært lite, eller ingen hospitering til/fra 2004 og 2006 årstrinnene denne sesongen.
Laget har totalt hatt 5 trenere/lagledere gjennom sesongen med følgende overordnet ansvar:
• Arne Askedal – hovedansvar for det fotballfaglige og lagledelse sammen med TEH
• Trond Egil Helleland - hovedansvar for det fotballfaglige og lagledelse sammen med AA.
• Thomas Grøtteland – ass. trener
• Tor- Sigve Bjørndal – ass. trener -oppmann - kontakt mot foreldre
• Ole Petter Valle – ass. trener – bistått TSB med oppmann oppgavene.
Vi har hatt 1 lag påmeldt i serien – på nivå 2
Resultater i serien: - 6. plass
Turneringer:
-Februar/Mars – Kvia serien – 1 lag – kom ikke til sluttspillet (meget varierende motstandere i cupen)
- Mai – Nørholne (Danmark) – plassering 8 (av 16 lag).
- OBOS cup – 1 lag på nivå 2 – røyk ut semifinalen
1 av guttene var med Sandnes Talent med deltagelse i flere turneringer
Selv om vi sportslig sett ikke har hatt de helt store resultatene denne sesongen , så har guttene
generelt vist stor fremgang denne sesongen – det har vært særdeles godt oppmøte på treningene og
god disiplin og godt humør gjennom hele sesongen. Spesielt kjekt har det vært å sett at flere av de
med lavest nivå i utgangspunktet, har hatt stor utvikling relativt sett, samt at vi har opplevd at hele
spillegruppen har blitt enda mer sammensveiset. I tillegg har alle spillerne fått mye spilletid i kamp
og hatt gode utfordringer for sitt nivå i både kampsituasjon og på treninger.
I etterkant av sesongen har vi også opplevd at vi har fått tilflyt av spillere fra andre klubber. Disse har
glidd godt inn i miljø og det sportslige nivået.
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Sosialt sett har gruppen fungert meget bra –en generelt en veldig positiv gjeng med mye «lott &
løye», som er glade i fotball og som stort sett ikke liker å tape
Både spillere og trenere ser frem til en ny kjekk sesong til tross for at vårsesongen ikke ble slik man
hadde sett for seg pga Civid-19.
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G2004
Ca 26 spillere

Hovedtrener : Frank Eikeskog
Hjelpetrenere/lagledere: Rune Stakkeland, Morten Vassvik, Kristian Bøe

Sesongoppkjøring med to lag i Kviaserien der G15-1 tok gull for tredje året på rad.

Serien: Vi stilte med to lag gjennom sesongen, et i G15 Elite og et i G15 2.divisjon avd 2. Mange
spillere var innom begge lagene gjennom sesongen. Begge lagene endte opp på tredjeplass i sine
divisjoner. G15 Elite med 8 lag spilte trippelserie der Sola var det eneste laget vi ikke greide å slå på
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tre forsøk. Likevel godt fornøyde med prestasjonen, 12 seire, 4 uvgjorte og 5 tap. G15 2.div med 9
lag spilte dobbel serie. Også her leverte vi god prestasjoner med 8 seire, 3 uavgjort og 5 tap. Pga
skader og tette kamper var 26 spillere til tider ikke nok til å greie å stille to fulle lag pr uke. Vi har
derfor gjennom sesongen lånt spillere fra både G2005 og G2006.

Sør Cup: Vi reiste med et lag og 19 spillere fra begge lagene våre til Sør cup i Kristiansand i juni. Dette
var en sportslig og sosial vellykket cup. Fem dager på skole i sovepose, fellesmåltider, Joker nede i
gata, jentelag fra andre deler av landet på skolen, kebab, snop,badeland, bowling og mye god fotball
førte oss gjennom grunnspillet og finalerundene med 6 strake seire. Den siste i finalen mot Ready på
flotte Sør Arena. Det ble en tett og jevn finale som til slutt måtte avgjøres på straffer. Vår keeper
redder to , våre spillere setter sine og seieren er i boks.

Bauge Auto Elitecup: Vi reiste med et lag og 16 spillere til Haugesund i september. Cupen gikk over
en helg med to overnattinger på skole og lite tid til annet enn fotball og spising. Denne gang gikk vi
gjennom en turnering med fem kamper uten tap. Vi fikk det tøffest i semifinalen der vi ikke fikk
ballen i mål før i straffesparkkonkurransen. Seier her førte oss til finale og 2-0 seier over Nest-Sotra.
Dette var andre år på rad med seier i denne cupen.

Planen var også å reise på Regy cup med G15-2 men det lot seg dessverre ikke organisere.

Trening: Lagene har trent 3-4 økter i uka gjennom hele året med siste trening på selve julaften. Vi
har hatt godt oppmøte på treningene og lite forfall gjennom sesongen. Noen spillere har hospitert
med juniorlaget og a-laget. I tillegg har flere spillere trent/hospitert og deltatt på ulike tiltak og
kamper/turneringer med krets og andre klubber. Tilbudet har vært godt og spillerne har vist god
utvikling gjennom sesongen.
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Junior
Det ble en sesong i motbakke for klubbens andre juniorlag noen sinne. Spillere som året før hadde
representert fire ulike lag i klubben var samlet for å stille i 1. divisjon junior. Vi konsentrerte oss aller
mest om å få til å spille fotball sammen, bygge noe som kan vare lenger enn bare denne ene
sesongen, og hadde veldig lite oppmerksomhet på motstanderne. Det endte med svært få resultater
vår vei, men samtidig hele seks debutanter på A-laget i 5. divisjon – i tillegg til dem som allerede
hadde fått prøve seg i 2018. I 2020 er det også en velstøpt og herdet gruppe som trer inn i en ny
sesong.
Ser vi bak resultatene, som trenere ofte liker å gjøre, er det mer enn de syv poengene i serien å ta
med seg. Ikke bare viste Bogafjell at de kan være på nivå med serievinner Randaberg da de i vår
spilte uavgjort mot dem, eller bedre enn storlaget Ålgård FK da de i siste serierunde rundspilte og slo
dem sorte og grønne her på Bogafjellbanen. Flere av kampene har inneholdt strålende spill,
disiplinert framtreden, fair play og forspilte sjanser. Samtlige har utviklet seg som fotballspillere, og
på banen har vi sett igjen mye av det vi har øvd på. Noen ganger har det vært som tatt rett ut av
taktikktavla til trenerne. Det lover godt for fortsettelsen!
Trenerteam 2019: Tore Espedal, Jone Paulsen, Frode Aase, Ragnhild Aase, Jone Espeland og Roar
Skjerahaug.

A-lag
Bogafjells A-lagsstall har denne sesongen bestått av 29 spillere. Sesongen for A-laget stoppet veldig
brått slik den gjorde for alle andre som drev med breddeidrett, og verdens ellers da koronapandemien brøt ut. Etter en lang periode helt uten fotball begynte A-laget sakte, men sikkert å trene
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igjen. Det var en rolig start med stasjonstrening med maks 5 personer i hver sone. Sonene besto av
forskjellige øvelse som man gjennomførte før man roterte. Etter en 3-4 ukers periode med slik
sonetrening, gikk A- laget over til litt mer fotball og spilløvelser. Dette selvfølgelig i henhold til
helsemyndighetenes retningslinjer for smittevern, treningen var uten fysisk kontakt og med 1 meter
mellom hver spiller. Dette er så lang A-laget er kommet i denne på mange måter unike sesongen og
vi driver fremdeles på med fotball med 1 meters avstand frem til en annen beskjed blir gitt fra
myndighetene.
Trenerene til A-laget har lagt godt til rette for at man til tross for situasjonen kan drive med fotball,
gjennom å være strenge på smittevern og 1 meters-regelen. Arnt Ove Ivesdal, Frank Eikeskog og Eirik
Larsen skal virkelig ha honnør for innsatsen som har blitt lagt ned for at fotballspillere i Bogafjell IL
har fortsatt å kunne spille, til tross for den vanskelige situasjon.
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B-lag
2019 endte med opprykk til 6 divisjon, vi var i pulje med lokale lag som Høle , Hana, Varhaug o.l.
Målet var opprykk som vi klarte med god margin.
Vi spilte km finale mot Hinna 2 som ble for sterke for oss gamlinger:)
Totalt var det innom 43 spillere som fikk 1 kamp eller mer for b-laget. Vi hadde med oss flere
forskjellige juniorer som fikk prøve seg på senior fotball.
Frode Handeland ble toppscorer med 32 mål!
Vi er er kjerne på ca 15-20 spillere som kommer på treningene 1 gang i uken. Håper å få mulighet til
2🙂

Ved kamper så fikk vi låne noe spillere av a-laget ved behov, noe som fungerte utmerket.
Mvh
Stian Idland for B-laget
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Damelag
Her kommer en kort årsberetning for Damelaget.
Vi har i år som i fjor slitt litt med å få kontinuitet i treningene grunnet lavt oppmøte. Vi ligger på
rundt 6-8 spillere hver trening, blir vi under 6 stk så avlyses treningen.
Vi som er gjengangere på trening storkoser oss alltid og jobber hardt for å rekruttere nye spillere til
laget. Og nå i romjulen kom det inn en god del nye medlemmer inn på facebook-siden vår og vi er
optimistiske for året som kommer. På treningen i går hadde vi hele 7 nye spillere, så vi krysser
fingrene for at vi skal kunne klare å høre spillerstallen noe det neste året.
Vennlig hilsen
Astrid Bolme
Damelaget
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Håndball
GJ2012
Bogafjell håndball 2012, spiller på Buggeland skole. Vi har 23 spillere og 2 på venteliste. Har satt max
med 23 stk pga plass.
3 trenere og 1 lagleder. Vi fungerer veldig godt sammen.
Har vært noen som har sluttet i løpet av det 1,5 året vi har holdt på. Var lang venteliste en periode,
men kom i null før vi fikk to nye på lista. For øyeblikket har alle guttene sluttet, vi vet at det er ett par
stykker som er interessert om det blir eget guttelag, kanskje det blir mulig å få startet dette til
høsten.
Vi skal nå på vår 3. turnering. Det har vært helt topp, vi synes at det har fungert utmerket. Første
turnering var det vi som arrangerte, vi var litt spente på hvordan det skulle gå da ingen av oss hadde
gjort det før. Det gikk nesten helt knirkefritt. Eneste var enorm kø i kiosken, fotballen hadde
samtidig. Men vi kunne ikke gjort det anderledes da alt skal registreres på nettbrettene. De i kiosken
jobbet som noen helter! Foreldre utførte dugnaden di var satt på denne dagen.
Trenerne:
Sten Johansen
Grethe Jonassen Sandve
Øyvind Gjerde
Oppmann:
Linn Therese Ødegård Markussen
Spillere:
Solveig, Venla, Mathilde, Irma, Nora, Anna, Linnea V. A, Linnea E, Daria, Elin Gu, Ingrid, Nikola,
Karoline, Leah Ø, Leah G, Malene, Mari, Marie, Meri, Oda, Rakel, Sara og Una.
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Mvh
Linn T. Ø. Markussen.

J2011
Jenter 2011 er i stadig vekst. I høst har det begynt 11 nye jenter og 3 jenter har sluttet. Vi er pr nå 25
jenter. Det var fantastisk å få treningstid i Bogafjellhallen. Jentene får et helt annet utbytte der enn
på Buggeland.
Når vi plutselig ble så mange jenter på trening, så ble det også et større behov for å trene på flere
stasjoner. Dette begynner å gå seg til.
Trener teamet består av Vidar Kindervaag, Endre Hetland, Per Kristian Ramslie og Øyvind Malmin. Vi
har behov for å være 4, pga Vidar og Endre jobber offshore.
Vi er med på Minihåndball Mini ring 6 og har hatt 4 turneringer her i løpet av året.
Vi var også med på Kongeparken cup 11. mai og 7 jenter deltok på håndball camp på Bryne 30.
august. Det var ekstra stas med overnatting.
14. desember 2019 var det Bogafjell som arrangerte turnering og det gikk veldig bra!
I 2019 har vi fortsatt hatt fokus på å lytte til trenerne, ta i mot beskjed, lek med ball, pasninger,
mottak, skudd på mål og forsvar. Jentene har også begynt med litt sit ups og styrke som ikke alltid
blir like godt mottatt
Per Kristian og Øyvind har vært på kurs gjennom ringen og gitt ny inspirasjon på øvelser ol som
gjøres på trening.
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Vi hadde juleavslutning i desember med pizza og brus.
Utrolig kjekt å få følge disse jentene!
Kristine A Gramstad
Oppmann

G2010
•
•
•
•
•

17 spillere
2-3 trenere
1 oppmann
Trening i Bogafjellhallen hver mandag fra 16-17 på 1/3 dels bane
Ekstra trening annen hver tirsdag fra kl 17-18 sammen med gutter 2009,
evt. halve banen for oss selv.

•

Vi har spilt 5 turneringer i aktivitetsserien. Meldte på 3 lag per turnering
der det er 4 gutter på banen pr kamp og 1-2 innbyttere
Deltatt på romjulsturnering i Giskehallen
En av spillerne sine foreldre inviterte til Juleavslutning med servering av
grøt og bingo
Pga corona ble turnering og treninger avlyst fra og med 15.mars
Vi var påmeldt til Kongeparken- turnering denne våren, men som også ble
avlyst pga corona
Fra 18.mai- 22.juni hadde vi utetrening med fokus på løping og
styrketrening hver mandag
22. Juni hadde vi avslutning etter utetrening med konkurranser , is og
utdeling av medalje

•
•
•
•
•
•

Fokus denne sesongen
•
•
•
•
•
•

Kast – mottak
mottak og kast i fart
Skudd: Grunnskudd, froskeskudd
Finter: Overdragsfinte, tobeinsfinte
Forsvarsteknikker: Forflytte seg – Mot angrepsspiller med ball
(Enkel sperre )

Sammendrag av treners erfaring;

.
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På grunn av begrenset banekapasitet har det vært viktig med flere trenere. Vi har som regel delt
våre 17 gutter inn i 2- 3 grupper.
En trener har styrt kampspill siste del av treningstiden med 2 grupper, og en trener har tatt ansvar
for styrkeøvelser med guttene på sidelinjen. Vi opplever at det er mye enklere å få guttenes fokus/
veilede hver enkel spiller i mindre grupper.
Vi trenere opplever at guttene fungerer bra sammen, at det er godt miljø i gruppa .
Mvh Jane Fossan
Trener

G2009
Trenere: Helen Lothe Horn, Hilde Lobekk, Ina Grønlien
Oppmann: Ina Grønlien

---------------Vi er nå en gruppe på 16 gutter, som trener 2 ganger i uka i Bogafjellhallen. Det er stabilt
treningsoppmøte der de fleste kommer hver gang. Mandag har vi kun 1/3 hall, noe som setter en del
begrensninger på hva vi kan gjøre når vi er så mange. Vi har derfor hatt mye fokus på skuddøvelser,
ballbehandling og litt styrketrening denne dagen. Tirsdager har vi bedre plass, så da har vi hatt mer
fokus på fart og spill.
Vårsesongen hadde vi kjekke helger med seriespill, og vi avsluttet sesongen med Kongeparken cup.
Først håndball på fredag og lørdag, og så en kjempekjekk dag i Kongeparken på søndag, noe guttene
syntes var helt topp!
Høstens seriespill har vært på liten bane, så treningene har vekslet mellom trening på liten
bane/små mål, og forberedelse til etter jul, da vi skulle over på kortbane/stor bane. Vi har også fått
noen nye spillere, så det har vært viktig å trene en del på liten bane.
Seriespillet i høst gikk veldig bra, men motstanden var litt svak. Vi har derfor byttet pulje etter jul, og
guttene har virkelig fått noe å bryne seg på mot Jærlagene. Vi har fått prøvd oss både på kortbane og
stor bane, litt ettersom hva hallene har vært klargjort for. Det har vært en overgang, men stort sett
har det gått veldig fint, og guttene syns det er mye gøyere på stor bane enn på liten.
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Vi har hatt foreldremøte i høst og arrangert en seriehelg før jul. Der stilte alle foreldre opp med
bakst og bidro i kiosk/sekretæriat, vi er veldig glade for at alle stiller opp på dugnad! Vi hadde også
en juleavslutning før jul, og satser på litt sosialt også denne våren!

J2008
Trenerapparat
●
●
●
●
●

Silje Wittenberg (Hovedtrener)
Janne Reber Askeland (Hovedtrener)
Aina Eltervåg (Hjelpetrener)
Erlend Eltervåg (Hjelpetrener)
Line Herholdt-Bjørnrå (Oppmann)

Spillere
●

24 spillere; derav tre nye som startet opp i 2019.

Treninger
Jentene trener tre ganger i uken - mandager, torsdager og fredager. Mandagstreningene og
torsdagstreningene har en varighet på 90 minutter hver. Treningene disse dagene starter med
jogging og andre kondisjonsøvelser ute i ca 30 minutter før det er halltrening den resterende tiden.
På mandagene trener J-11 alene, mens de på torsdagene trener sammen med J-12. På fredagene har
J-11 styrketrening sammen med fotballens J-11 i gymsalen på Buggeland skole. I tillegg til de faste
treningene har flere av jentene periodevis hospitert på tirsdagstreningene til J-12, samt deltatt på
noen av kampene deres.

Kamper
●

Stiller med 2 lag i breddeserien, og spiller doble kamper cirka hver 6 uke.
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Turneringer
●
●
●
●

April: Hummel Cup
Mai: Kongeparken Cup
September: Sandnes Sparebank Cup
Desember: Sandnes HK Julebaluba

Generelt
Det har vært et flott håndballår for J-11! Det er en positiv og god jentegjeng som ivaretar, inkluderer
og viser gode holdninger, både til hverandre og til sporten. I løpet av 2019 ble det gjennomført en
pantedugnad i forbindelse med påsken, samt en dugnad i uke 51/1 (2020). Dette har fungert som en
sosial aktivitet blant spillere og foresatte, samt at det har bidratt positivt på lagkassen. J-11 avluttet
første semester ved å delta på sommeravslutningen som ble arrangert fra G/J 2009 og oppover, og
kickstartet høsthalvåret med en treningshelg i august. I desember ble det arrangert juleavlutning for
laget med grøt, pakkelek og julefilm.
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J2007
J2007 har denne sesongen trent to ganger i uka. I tillegg til trening i hallen har vi jogget en liten tur
ute før den ene treningen. Vi har vært omtrent 12 jenter og har fått to nye jenter i løpet av vinteren,
det er gøy. Vi har hatt to lag i breddeserien og ligger nok i nedre halvdel av tabellen. Vi har møtt
veldig gode lag som vi ikke har vært i nærheten av og noen lag som vi har klart å vinne greit over.
Det er uten tvil mye god læring i begge typer kamper. Jentene plukker opp viktige egenskaper hos
motstanderne og tar det med seg til senere kamper. Det har til tider vært mye kampaktivitet, men vi
ser en positiv holdningsendring. Noen av jentene ville aller helst starte på benken tidligere, nå vil de
ut på parketten så fort som mulig og kjempe for laget.
I løpet av høsten har vi jobbet med selvtillit og å bli litt tøffere. En ubegrunnet høflighet og
beskjedenhet har gjort at jentene ikke tør å ta i på banen. Det begynner å løsne nå, men er noe vi
kommer til å fortsette med. Rugby og bryting på trening er med på å endre tankegangen hos
jentene.
Våren 2019 reiste vi på Hummel cup sammen med mange andre lag fra Bogafjell. Det var bra at det
var felles buss og overnatting, det binder oss sammen som klubb. I høst var vi med på Sola cup. Det
er fint å få noen tidlige kamper før sesongstart.
Til våren reiser vi på Quart Cup. Det blir årets høydepunkt.

Mvh Amund Skaar-Hval

J2006
Trenere: Richard Andersson, Kathrine Knutsen, Vidar Kindervåg,
Hjelpetrener: Cecilie Fardan
Oppmorer: Heid Berg Solheim i & Tonja Knapstad
En flott gruppe med totalt 20 jenter, derav 2 som er på «permisjon» grunnet reise.
Vi trener pr nå (fra høsten 2019) 3 ganger i uken, der vi legger oppvarming / kondisjon ute slik at de
60 min vi har i hall blir benyttet best mulig. Vi har 6 spillere med på sonesamlinger i regi av Region
Sør-Vest, og det er motiverende og lærerike treninger for både spillere og trenere. Vi er i år også
veldig heldige da vi får lov å bli med J05, med Eli Eide i spissen på styrketrening.
Oppsummering av 2 halvdel av sesongen 2018/2019.
2 lag i breddeserien, 1 av lagene ble puljevinner.
Hummelcup i Kristiansand, med en finfin 4 plass (tap i semifinalen)
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Hanacup på Hana, med 2 plass i A-sluttspillet (4 måls tap) og seier i B-sluttspillet (3 mål)
Oppsummering av 1 halvdel sesongen 2019/2020
1 lag i øvet serien, ligger midt på tabellen.
1 lag i breddeserien der vi kniver i toppen.
Sesongens store happening kommer i mai. Da vi skal delta på Hanacup igjen.
Det virker som om jentene trives godt sammen og prioriterer både trening og sosiale aktiviteter

J2005
På Jenter 14 er det nå 20 flotte jenter som samles flere ganger i uka for trening. Trenere denne
sesongen er Unn Vange Berge, Eli Eide og Inge Bjerk. Tuva Skjæveland og Caja Hui Austerå er gode
medhjelpere. Vi har tre økter med en times trening i hall og en økt med styrketrening sammen med
J13. Som oppvarming jogger vi utendørs.
I seriespillet har vi hatt ett lag i A-serien, ett lag i breddeserien og ett lag i breddeserien på J15. Vi har
greid oss bra i A-serien, mens laget i breddeserien har møtt litt for hard motstand. I seriespillet på
J15 har vi hevdet oss godt. På dette laget rullerer det hvem som spiller. Greit å få litt erfaring med
klister før neste sesong J
Vi har hatt et foreldremøte våren 2019 for å evaluere forrige sesong og planlegge den kommende.
Foreldregruppa stiller jevnt og trutt opp på dugnad i sekretariat og kiosk. Jentene har på eget
initiativ dratt i gang salg av julesnop og vi er godt i gang med påskeegg-salg for fjerde år på rad.
Høsten 2019 hadde vi 5 deltakerplasser på sonesamlinger i regi av kretsen og det var ulike spillere
som rullerte på disse plassene. Etter jul er det kretsen som plukker ut spillere til hver enkelt samling.
Mange av J14-jentene har gjennomført banelederkurs og har prøvd seg som dommere for de yngste
denne sesongen.
I 2019 deltok vi på Hummel-cup i Kristiansand, Hana-cup og Sandnes sparebank cup. Vi hadde en
kjempefin tur til Kristiansand. I den turneringen prøvde vi oss for første gang med nivåinndelte lag.
Det ble seier i J13-klassen og det var selvfølgelig stor stas! Felles idrettsglede og gode opplevelser
utenfor håndballbanen var likevel det viktigste J
J14 er en sosial gjeng og vi har også i år hatt en del kjekke sosiale aktiviteter. I august hadde vi
treningshelg i Bogafjellhallen sammen med G14. Vi har også hatt kveldsmat i kafeen og jentene har
ofte møttes for å se andre Bogafjell-lag spiller kamper. I februar skal vi sammen heie på Herrem og
resten av Sola-damene, som skal møte Vipers.
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G2005
Gutter 14 (2005) har denne sesongen hatt med 13 gutter. Det har vært nesten fulltallig oppmøte på
alle treninger gjennom sesongen så langt. Vi har hatt 2-3 gutter som har sluttet siden forrige sesong
(der av 1 som gikk til Sandnes Håndball) og ingen nye har kommet inn.
Laget har 2 hovedtrenere (Trond Egil Helleland og Amund Skaar-Hval) og 3 hjelpetrenere (Ellen
Rødland, Thomas Grøtteland og Bente Kverneland) - samt undertegnede som er oppmann (og av og
til hjelpetrener/lagleder).
Laget trener fast 3 ganger i uka – mandager (1 time), onsdager (1,5 time inkl. ½ time styrke) og
fredager (1 time) på full bane.
Vi har også denne sesongen innledet samarbeid med G14 Austrått, der vi har invitert deres spillere
til våre onsdagstreninger. Austrått har stilt med en fysisk trener den første ½ timen og våre trenere
har så hatt treningene i hallen. Dette har fungert meget godt og vi har hatt 6-10 gutter fra Austrått
med oss på hver onsdag. Dette fortsetter vi med i vårsesongen også.
Amund og Trond Egil har noen treninger sammen og noen treninger deler de seg i mellom.
Vi har 2 lag påmeldt i serien i år – begge lag på Bredde nivå. Vi vurderte før sommerferien et A-serie
lag (noe vi også luftet med Austrått), men valgte å melde oss på i bredden i år da vi tapte alle
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kampene i A.serien sesongen før og vi i tillegg i år hadde mistet vår bete spiller til Sandes Håndball.
Austrått valgte også å melde på sitt lag i Bredde serien.
Ved litt over halvspilt sesong så ligger vårt ene Bredde lag på en 1. plass i serien (8-1-1) og det andre
laget på en 6. plass (5-0-2). Pga. antall spillere så er vi avhengig av å rotere spillere mellom lagene,
slik at begge lagene er jevne, alle får mest mulig spilletid og vi har mulighet for å justere laget litt
etter motstand slik at vi får mest mulig jevne kamper. Dette føler vi at vi har lykkes med, vi har hatt
mange jevne og spennende kamper og samtlige gutter har hatt god utvikling i år.
Lagene var med på Sandnes Sparebank Cup på Sola i høst og vi har ikke besluttet endelig om det blir
flere turneringer til våren. Mange av guttene spiller også på fotball laget til klubben og alle skal
konfirmeres i år, så det er mulig vi velger å ned prioritere å reise til noen turnering denne sesongen.
Utover dette har vi hatt 3-4 spillere på rullering, som har deltatt på gode treningsøkter med
Sonemiljø i regi av kretsen. Disse treningene har primært blitt avholdt på fredags kveldene (ca 1
gang i måned) og vært meget bra med dyktige trenere. Et veldig godt tilbud for de guttene som er
mest ivrige.
Noen av guttene har også denne sesongen dømt kamper for yngre lag, både for Bogafjell, men også
for Lura Håndball.
Guttene har fortsatt vist fremgang denne sesongen, noe vi tror bla. skyldes gode treningsforhold og
mange jevne kamper i serien. I tillegg må vi gi skryt til det dyktige trenerteamet som står på og som
fungerer veldig godt sammen og gjennomfører gode treningsøkter sammen med guttene. Det er
fortsatt relativt store nivåforskjeller på noen av guttene innad i gruppen (ikke minst fysisk), men det
er gledelig å se at også de som er kommet kortest ferdighetsmessig har god fremgang så langt i år

Ole Petter Valle – oppmann G14 Håndball

