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Årsberetning fra styret 
 

Endelig kan vi si at vi har hatt et vanlig år uten masse mas om korona, kohorter og alt det 

der. 

Vi avslutter 2022 med 1306 medlemmer som er en økning på hele 10% fra året før. Vi har 

813 medlemmer som spiller fotball og 276 medlemmer som spiller håndball. Det er en 

økning på henholdsvis 12% og 3% sammenlignet mot fjoråret. Vi har også 18 medlemmer på 

barnetrimmen og 15 på voksentrim. 

Styret har hatt 10 styremøter gjennom 2022 hvor samtlige møteprotokoller ligger 

tilgjengelig på klubbens nettsider. 

Klubben omtales jevnlig i svært positive ordlag både hos naboklubber, folk i nærområdet, 

media og andre. Dette fikk vi spesielt merke når klubben tok et viktig standpunkt akkurat 

rundt årsskiftet og boikottet satsingen til TV2 og MyGame som ville streame alle kamper 

hvor også barn spilte. Dette fikk enorm oppmerksomhet. 

I tillegg får vi også ofte gode tilbakemeldinger fra motstanderlag på at Bogafjellag er gode 

på fair-play og oppfører seg bra både i medgang og motgang. 

I de tilfellene vi har hatt utfordrende episoder eller andre utfordringer i et lag, så har vi vært 

enormt prisgitt den fenomenale ressursgruppen vår som gir gode råd og tilbakemeldinger 

slik at vi klarer å håndtere utfordringer på en veldig bra måte. Dette er en ressurs som vi 

foreløpig er ganske alene om, men det er en enorm styrke og noe vi er enormt stolt av at vi 

har fått til i Bogafjell IL. 

2022 var også året hvor klubben endelig fikk vedtatt klubbhåndboken. Dette er et veldig 

viktig arbeid for å sikre en god kontinuitet i klubben. I klubbhåndboken skal alle rutiner og 

prosesser beskrives, noe som sikrer at ting blir gjort på samme måte hver gang fremfor at 

avgjørelser blir gjort tilfeldig alt etter hvordan styresammensetningen er. Dette er vi veldig 

stolt over å ha fått på plass. 

Ellers har vi i 2022 endelig fått byttet banedekke på nedre bane, og der var det også veldig 

kjekt at vi fikk til å etablere 3 ballbinger i tilknytning til det nye banedekket. Dette vil både 

spare masse tid med at vi slipper å rigge ballbinger opp og ned, samtidig som det også 

frigjør litt ressurser på banen som gjør at vi kan få utnyttet treningstidene litt bedre. Det 

ligger også rett rundt hjørnet at vi skal få byttet lyset på både nedre- og øvre bane. Når 

dette snart er på plass vil vi ha to superflotte baner med gode fasiliteter som gjør at vi både 

kan spille alle typer kamper på begge baner, og vi får utvidet tidsrammen slik at man også 

kan trene og spille kamper på nedre bane etter skumringens frembrudd. Dette prosjektet har 
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idrettslaget gjennomført med egne midler og når alle tilskudd har tilkommet idrettslaget vil 

endelig kostnad være rundt 1 million kroner. 

Økonomisk står Bogafjell Idrettslag stødig. Bogafjell Idrettslag har gode rutiner for 

økonomisk styring og god kostnadskontroll.   

Regnskapet for 2022 viser et overskudd på 1,3 millioner, som overføres til egenkapital, som 

ved årsslutt er 8.7 millioner kroner. Inntekten for året endte 1 millioner kroner over budsjett, 

drevet av høy aktivitet på lagsnivå, høyere deltagelse på akademiet og økte offentlige 

tilskudd. Personalkostandene er noe over budsjetter, dette blant annet som følge av høyere 

pensjonskostnader og andre ytelser. Driftskostnadene er noe over budsjett, dette som følge 

av økt idrettsaktivitet i 2022, blant annet flere turnering og anskaffelse av nytt utstyr.  

Det er ikke noe mål for klubben å ha store overskudd, men det er viktig med solid økonomi 

som grunnlag for å sikre høy idrettsaktivitet i årene som kommer. Videre så er det viktig med 

solid egenkapital, når idrettslaget skal iverksette nye prosjekter. Vi er alltid på søken etter å 

finne ut hvordan vi på best mulig måte skal forvalte disse midlene på best mulig måte for 

medlemmene. En ting som vi ofte har pratet om tidligere at vi savner i klubben er 

klubbhuset. Vi har hatt et prosjekt på dette allerede med da var vi maks uheldig med 

tidspunktet akkurat når byggeprisene gikk rett til himmels på grunn av flere faktorer ute i 

verden. Vi ser nå at dette begynner å stabilisere seg litt igjen, og vi er helt overbevist om at vi 

har behov for et eget klubbhus i Bogafjell IL. Dette er noe vi kommer til å fokusere på i 2023. 

Til slutt vil vi nok en gang takke alle de som står bak disse svært gode resultatene. 

Vi har 244 trenere og lagledere som ofrer time etter time av sin fritid for å få lov å jobbe 

dugnad med å coache, trene, lære, trøste, rettlede, korrigere og motivere. 

Vi håper at alle foreldre og øvrige medlemmer tar seg tid til å reflektere over hvilken innsats 

dere legger ned og hva dere virkelig betyr for Bogafjell IL og hva dere betyr for barn og 

unge i Bogafjell bydel. 

 

 

Tusen hjertelig takk!! 
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Årsberetning fra Akademiet 
 

2022 ble så langt det beste året vi har hatt på Akademiet både med tanke på antall barn som går her 

og økonomi. Nå er ikke økonomien det viktigste så lenge vi ikke går i minus, men når vi i tillegg til å 

skape aktivitet kan hjelpe klubben økonomisk til å nå de målene den har satt så er dette en vinn-

vinn-situasjon. At det går bra økonomisk er også grunnen til at vi fortsatt har samme pris som når vi 

begynte for 6 år siden og at vi fortsatt er blant de aller billigste FFO’ene i distriktet.  

Det er ikke til å legge skjul på at enkelte dager er utfordrende med mange barn som ikke har et 

skikkelig oppholdsrom eller garderobe til å skifte i. Derfor har i lang tid mitt største ønske vært å få 

bygd et klubbhus slik at dette blir bedre og enklere. At vi da går godt i pluss gjør forhåpentligvis at vi 

får bygd dette raskere enn først tenkt.  

Vi har også hatt en markant vekst av antall barn som går her og jeg tror nok at 2022 tallmessig vil 

være et år som skal bli vanskelig å slå. Det er i forhold til andre klubber utrolig mange 6. og 7. 

klassinger som går hos oss i tillegg til mange jenter. Dette i tillegg til at vi har fått et ungdomstilbud 

en gang i uken for 8.-10. klassinger har gjort at vi satte rekord i antall barn i 2022. 

Det var på det meste over 210 unike barn påmeldt og med et antall på over 310 barn innom hver 

uke. Første året vårt hadde vi på det laveste ca. 80 påmeldt og ca. 110 innom hver uke, så veksten 

siden vi startet har vært formidabel. Når vi startet opp i 2017 hadde vi et tak på 48 barn pr. dag, men 

pga. stor pågang, og at jeg ønsker at flest mulig skal få begynne om de ønsker uavhengig av 

ferdigheter, er det nå opptil 80 barn enkelte dager. Så vil det alltid være en naturlig avgang både av 

de som slutter på barneskolen og de som tilbudet ikke helt passet for. 

Da vi er så mange trenger vi også mange flere ungdomstrenere enn før og nå er det 10 ungdommer i 

10. klasse som er med og hjelper oss, samtidig som de tjener seg litt lommepenger. Disse 

ungdommene dekker inn 20 økter der vi til sammenligning hadde ungdommer som dekket 2 økter i 

starten.  

Når vi er så mange og har med så mange unge trenere vil naturligvis kvaliteten ikke alltid være slik 

jeg ønsker, men vi har konkludert med at det er viktig at flest mulig får delta om de ønsker, også 

jobber vi hele tiden med å holde kvaliteten så god som mulig.  

Alternativet hadde vært at det bare var jeg, Arild R. og Arnt Ove som var trenere og vi kunne da bare 

hatt ca. 40 barn innom daglig, noe som ville tatt bort tilbudet til nesten halvparten av de som går 

her. 

 

 

 



 
 

 
 

 
         . 

 
www.bogafjellil.no          

 

 

Vi har i tillegg til den ukentlige aktiviteten arrangert fotballskoler i vinter- sommer og høstferie, samt 

at vi deltok på to FFO-turneringer i Randaberg Arena. 

Spådommen for 2023 er at vi vil bli en del færre barn fra høsten av da vi har mange 6.-7.-klassinger 

som går opptil 4 dager i uken, men som da av forskjellige grunner slutter eller reduserer antall dager. 

Det er også færre som begynner, spesielt 2. klassinger, men vi regner med at vi fortsatt skal gå i pluss 

slik at tilbudet fortsetter likt som nå. 
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Fotball 
 

G2017 
 

 

 

J2017 
Jenter 2017 startede opp i mai 2022. Etter en kjekk jentedag i august har vi vært en god 

gruppe på ca. 20 jenter, 6 trenere og en god gjeng med hjelpsomme foresatte. 

Vi trener en gang i uka. Oppmøtet er upåklagelig i fint vær og litt mindre godt i dårlig vær. 

Jentene koser seg masse med lek med og uten ball og mange gode kamper i bingen. I år har 

vi fokusert på treningsglede, ballkontroll, pasninger og skudd. Det har vært en god utvikling i 

ferdighetsnivået i løpet av året. 

 

 

Vi gleder oss til 2023 der vi skal på vår første turnering, Bunnpris cup på Randaberg og til 

våren gleder vi oss til Grønt Gras på Frøyland.  

 

G2016 
 

 

 

J2016 
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G2015 

Gutter 2015 er en god gjeng på 33 stk. 

Innenfor sesong har vi hatt en trening i uken, torsdager, i tillegg til kamper onsdager for de som 
var påmeldt serielag. Vi stilte med 5 lag til serien. Etter sesongen med ledig banekapasitet har vi 
også avholdt treninger onsdager. Treningene har godt oppmøte. 

På ordinære treningene, torsdag, har vi hatt fokus på øvelser med høy aktivitet og de aller fleste 
øvelsene er spillrelaterte. Ekstra treninger etter sesong, onsdager, har vi hatt ett noe høyere 
fokus på øvelser rettet mot teknikk. 

Vi har gjennom året deltatt på så mange turneringer som mulig. Totalt 6 turneringer i 2022. 

Fokuset videre for 2023 er overgangen fra 3-er til 5-er fotball 

 

J2015 
 

 

 

G2014 
 

Fjorårets gutter 8 besto av 39 spillere, 11 trenere med en solid fotballkompetanse og en 

oppmann som er best utenfor banen.  

Noen få har sluttet og noen få nye er kommet til, ellers er dette en stabil gjeng.  

Vi hadde fem lag i serien dette året, og har blitt godt vant til å spille 5-er fotball.  

Vi har hatt to faste treningstider i uken, samt en frivillig lørdagstrening.  

 

Dette året kunne vi endelig ta igjen ulike arrangementer som ble avlyst forrige sesong 

pga pandemien, og jobben med å sanke inn mer pokaler enn året før kom raskt i gang.  

Vi startet sesongen med miniturnering på Ganddal, fortsatte med Tjensvollcup, Masiv 

cup på Ålgård og Grønt Gras turnering på Frøyland.  

Laget debuterte også i Folketoget på 17.mai, det var stor stas! Rett før sommeren var vi 

med på en veldig kjekk Høgsfjord-turnering på Høle. Vi tok oss en velfortjent 

sommeravslutning med bowling, lazertag og pizza.  
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I november supplerte vi på siste del av seriekampene med en innendørs turnering i regi 

av Havdurknotten.  

Juleavslutningen hadde vi pizza, diplomutdeling og bildekavalkade av året som gikk. En 

liten hyllest til fantastiske trenere fikk vi også tid til.  

Ellers har vi hatt litt sosiale drypp utover sesongen etter trening med litt pølsefest, litt 

kakao, boller og fjas, og ikke minst mye fotballglede, mestring, fremskritt og godt spill! 
 

 

J2014 
Jenter 2014 er en kjempefin gjeng på 20 jenter. Vi er 5 trenere i trenerteamet. Vi hadde to 

lag meldt på i serien i 2022. Vi har spilt kjekke og gjevne kamper mot stort sett alle lagene vi 

møtte, med like mye seirer som tap. Vi var på 4 turneringer, og det er turnering med pokal 

som er det aller kjekkeste. Halvparten av jentene spiller også håndball, og vi prøver så godt 

vi kan å legge til rette for at de skal få drive på med både fotball og håndball. Vi har som 

målsetning i 2023 å få enda flere jenter med på laget vårt! 

 

Mvh. Trenerteamet. 

G2013 
Vi har gjennom året vært 37-38 spillere registrert i Spond. Vi har hatt veldig bra oppmøte og 
hatt mellom 30-34 spillere som møtt opp jevnlig på trening 
Vi hadde 4 serielag som gjorde det ok i seriespill. Vi har deltatt i noen lokale turneringer 
med stor suksess. Turneringer faller alltid i smak og er et høydepunkt for guttene.  
Vi har hatt to treninger + kamp i sesong og forsøkt og ha to treninger + en frivillig trening på 
søndager utenfor sesong. Den frivillige treningen har også hatt bra oppmøte. 
Søndagstreningen har vi blandet J-2013 og G-2013 og vi opplever suksess med dette.  
 
 
Vi har vår egen "Drillo",  Harald Bjørge som har satt opp treningsplan med periodisering. 
Dette har vært suksess, og vi opplever større mestring hos guttene etter vi har fått satt 
treningene mer i system. 
 
Fokus på ha det gøy har vært det viktigste, og vi opplever mer mestring når guttene har det 
gøy på trening. Vi opplever en økt interesse for fotball hos guttene og det er merkbart at 
flere har startet på akademiet.  
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Som konklusjon så har det vært et utrolig kjekt år. Vi har fått flere nye som har startet med 
fotball og frafallet har vært lite. Guttene er i en modningsfase og vi opplever mer mestring 
og glede hos våre gutter! 
 
 
Eirik Fuglestad, hovedtrener Bogafjell G2013 
 

J2013 
I 2022 har J2013 vært 22 jenter. Treningsoppmøtet er noe ujevnt, der en relativt stor gruppe 

trener ofte, mens en del har mer vekslende oppmøte. Vi har i år hatt én trening alene, og 

utenom kampsesong har vi hatt et treningssamarbeid med J2012, som har gitt sårt 

etterlengtet ekstratrening for omlag halve spillergruppen. I tillegg har jentene fri tilgang til å 

trene med G2013 på søndagene, et tilbud 3-4 jenter benytter seg av jevnlig. 

Med tre femmerlag i serien har vi hatt en kjempefin kampsesong, med mange kjekke kamper 

der hver eneste jente har opplevd mestring og utvikling. I tillegg har vi deltatt på fire 

turneringer, som alle har vært veldig kjekke. Vi har spilt på Masiv cup hos Ålgård og Grønt 

gras hos Frøyland i vår, samt Madla Cup og Havdurknotten i høst. 

Jentene har stilt opp i store grupper på begge Bogafjell ILs fotballskoler, og på klubbens 

jentedag i august. Vi har også tatt opp sosiale aktiviteter igjen etter pandemien, med blant 

annet tur til Rush i mai og fotballgolf i juni som to store høydepunkt. 
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G2012 
Vi er i dag 39 spillere. 

 

Har vært på en rekke lokale turneringer.  

 

Agder Cup som skulle være den første overnattings turneringen ble avlyst. 

 

Vi har hat turnering foreldre mot foreldre og mot guttene. Avslutning med god 

kveldsmat. 

 

Fokuse våres er og holde på spillere, vi har fått tilbake de fleste som har sluttet tidligere 

😉 

 

Vi skal til lyngdal i august. 

 

Vi trener på posisjonspill holde ballen i eget lag. 

 

Er 9 trenere på laget.  
 

J2012 
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G2011 

 

 
1. Generelt 

Per i dag er G2011 totalt 36 spillere som vil si tre mer enn i forrige årsrapport. Vi har deltatt 

på fire turneringer i tillegg til Lyngdal Cup. Faglig utvalg har to årlige møter i tillegg 

fortløpende kommunikasjon underveis for å lage/kvalitetssikre innhold, planer og strategi. 

Rammen er sportsplanen som ble laget tidligere der vi definerte fire fokusområder vi kaller: 

«Press, se-og-bevegelse, 1-touch og skills». 

 

2. Organisering trenere/sosialkomite 

G2011 har 12 trenere.  

Trenerstaben er delt inn i hovedtrener, lagleder, faglig utvalg, sosial-ansvarlig og trenere. En 

trener har hovedansvar for laginndeling til serie og turnering. Sosial-ansvarlig er leder for 

sosialkomite som også består av to foreldre. Trenerne fungerer bra sammen og samarbeid 

går sømløst med klart definerte roller og oppgaver. Noen har deltatt på Grasrottrener 2 og 3 

i løpet av året. Det er ønskelig å heve kompetansen ytterliggere og håper at klubben kan 

fortsette å arrangere kurs. Da særlig med tanke på progresjon av Grasrottreneren.  
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3. Spillerne 

Vi har fått tilbake noen spillere som har vært med tidligere og noen nye. Enkelte har falt fra. 

Vi syns aldri det er hyggelig at spillere slutter, men nå er det engang slik at fotball ikke er 

den idretten alle synes er gøyest.  

 

Sosialt fungerer G2011 bra. Vi har lavt konfliktnivå. Samtidig blir de eldre og språkbruken er i 

utvikling. Derfor har vi hatt fokus på kommunikasjon der vi har veiledet i hvordan ulike typer 

kommunikasjon kan skape positiv eller negativ respons.  

24 spillere deltar på Akademiet en til fire dager i uken. Vi mener at deltakelse på Akademiet 

har vært en svært viktig bidragsyter til både miljø- og fotballmessig utvikling.  

Vi registrerer at spillerne selv har mer initiativ til å drive med egentrening på banen. Her er 

det naturlig nok forskjell i interesse, men i snitt er trenden økende.  

Vi fortsatte i år som i fjor suksessen med en sommerkonkurranse der spillere skulle 

gjennomføre ulike teknikker/oppgaver. 

Utviklingsmessig har spillerne tatt store steg i år. Vi har hatt mer fokus på helhetlig 

tilnærming til fotballspillet kollektivt og samtidig forhåpentligvis ivaretatt individuell 

utvikling. Spillerne oppleves som ambisiøse og har en sterk treningsiver. Samtidig har de et 

reflektert forhold til egen utvikling og har selv ved flere anledninger etterlyst innhold i 

øktene. Vi anser spillerne som modne i trenbarheten. Nye øvelser som kan være vanskelige å 

skjønne og kan fremstå som abstrakte møtes uten klaging og sutring. 

4. Trening 

G2011 har fire treninger fordelt på to hoved-treninger og to ekstratreninger. Vi har inntrykk 

av at oppmøtet er bra.   

Tema for øktene er bestemt av årsplan som igjen er basert på sportsplanen. Vi periodiserer 

med de fire tidligere nevnte fokus-områdene der hvert tema kjøres i fire uker. Dette har 

fungert svært bra og sikrer at vi får et bredt nedslagsfelt i læringen som vi da setter sammen 

til en helhet i posisjonsspill og kamper. I kamper på trening har vi som regel et eller to tema 

som spillerne skal ha søkelys på.  

Som i 2021 har vi brukt differensiering mindre enn tidligere år. Vi har få spillere som har 

behov for dette, og har brukt differensiering primært på torsdags-økten. 

Det er også gjennomført sprint-trening i deler av året. 
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5. Kamper/turneringer 

G2011 hadde i 2022-sesongen fire lag, samt et ekstra-lag. Vi deltok i totalt fire lokale 

turneringer, samt Lyngdal Cup. Lyngdal Cup var nok et høydepunkt for mange med flott 

fotball og mye sosialt. 

I serie har vi spilt mot andre relativt gode lag og ser at kretsen har gjort en god jobb med 

matchingen. Av ulike grunner har vi kanskje ikke hatt tilsvarende resultater som foregående 

sesonger. Hovedårsaken til dette tilskrives at motstanderlag nok ikke har så stort spekter i 

nivåforskjell som vi har. Det kan være flere grunner til dette, men vi har fordelt i nivåmessig 

jevne serielag.  

Ekstralaget har fungert smertefritt og vi har som tidligere brukt en modell der spillere er med 

«ofte-sjelden-av og til». Hensikten er at flest mulig skal være i flytsonen og at det skal 

fungere som en motivasjonsfaktor for videre trening og utvikling.   

6. Planer 

- Fortsette arbeide med å bidra til utvikling av sosiale bånd 

- Videreutvikle individuelle og kollektiv ferdigheter 

- Ha fokus på å skape rom, ha en plan for angrep og forsvar, samt skape en identitet i 

spillestil 

- Utarbeide rollebeskrivelser og handlingsmønster 

- Ha en plan klar for belastningsregulering og måling av vekst 

- Delta på Sørcup 

- Stille med flest mulig spillere på Team Sandnes og utvikle samarbeid med aktuelle 

trenere der  

 

Mvh, 

Thomas Veseth Saue (hovedtrener), Sardar Khalili, Ørjan Tveit, Ståle Rostøl, Kenneth 

Grøtteland, Arnt Ove Ivesdal, Mohamed Omar, Jan Andre Voll, Morten Dysjaland, Mats 

Herholdt-Bjørnrå, Jørn Tore Berget, Harald Bjørge (lagleder) 
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J2011 

Året 2022 har vært et veldig kjekt år for jentene. Dette er en sosial gjeng og det er godt 

samhold i gruppen. 

I 2022 spilte vi i vinterserien, deltok med to lag i den ordinære serien og deltok på Vaulen 

Vårcup og Sør Cup. 

Sportslig har vi fortsatt jobben med å bli bedre på grunnteknikk, samtidig som vi også 

prøvde å utvikle oss på spillforståelse og overganger mellom angrep og forsvar. Vi har hatt 

fokus på pasningsspill og bevegelse uten ball. Kampresultatene varierte en del, men det var 

en stor forbedring på begge lagene utover høsten. 

I løpet av vinteren/våren hadde vi både pantedugnad og loddsalgsdugnad via Spond for å 

samle inn penger til jentenes første reisecup, Sør Cup. Forventningene var store og cupen 

innfridde. I strålende sommervær ble dette første møtet med en stor turnering en skikkelig 

opptur for både jenter, trenere og foreldre. Vi bodde idyllisk til ved sjøen, og det ble både 

bading og vannsport. En tur til Dyreparken og konsert på kvelden ble det også tid til. Vi stilte 

med to lag i cupen og hadde derfor alltid en heiagjeng på sidelinjen. 

Sammen med G2011 hadde vi ansvar for å arrangere fotballskolen vår og høst. Her ble det 

lagt ned mye god dugnadsinnsats fra foreldre og mange av jentene deltok på fotballskolen. 

Vi har også fått tid til litt sosialt samhold med blant annet Mesternes Mester, felles kveldsmat 

og juleavslutning med bingo. 

Jenten koser seg sammen og har et godt fellesskap. Dette ryktes nok, og i løpet av 2022 har 

vi fått flere nye spillere på laget. Vi er per 20.02.23 30 jenter og 8 trenere. 

Tone Svela, lagleder J2011 

 

G2010 
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J2010 
I 2022 har J2010 vært 25 spillere, der de aller fleste har vært veldig treningsivrige. Vi har trent 

to dager i uken i kampsesong, og tre dager utenom kampsesong. Den ene treningen går 

fredag ettermiddag, og ble startet som et tilbud til de aller ivrigste, men har blitt en 

kjempesuksess der flesteparten av jentene stiller jevnlig. 

 

Etter to jevne sesonger på nivå 3 foregående sesonger, merket vi en nærmest eksplosiv 

utvikling siste året i barnefotball. Overgangen til 9er-fotball og offside var sømløs. Utover 

sesongen tok jentene store steg, og ble langt bedre enn motstanderne. Høstsesongen burde 

vi absolutt spilt i en høyere divisjon, men det oppdaget vi dessverre for sent. Kjekt med 

sportslig framgang, og Bogafjell får mye ros fra motstandernes trenere for å være et veldig 

spillende lag. 

 

Årets høydepunkt var turen til Sør Cup på Flekkerøy utenfor Kristiansand i juni, der nesten 

hele troppen var med, og fikk oppleve en enorm sosial gevinst. I tillegg til mange kjekke, 

jevne fotballkamper, trekker jentene fram konsert på torvet i Kristiansand og tur til 

Dyreparken, samt bading og sosialt samvær på Flekkerøy som suksessfaktorer. 

 

Vi har også deltatt på to turneringer hos Hinna Fotball, én på våren og én på høsten, der den 

siste ble spilt inne på hovedbanen til Viking på SR-Bank Arena – det var stilig. I tillegg har vi 

vært både på Randaberg, Høle og Varhaug og spilt kjekke turneringer.  

 

Laget har deltatt med en stor kontigent på begge Bogafjells fotballskoler, samt på klubbens 

jentedag i august. Nå er vi veldig klare for ungdomsfotball. 
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J2009 
For jenter 13 født 2009 har 2022 vært et begivenhetsrikt fotballår. Vi har deltatt på flere 

turneringer og gjort det ganske bra i serien. Laget har 13 blide og energiske jenter i troppen 

sin og jobber nå med trenerne mot sin første 11er sesong. Denne har allerede startet så 

smått med vinterserien. 

Roller i laget: 

Lagets trenere har hatt rollene i mange år allerede og er Jon Christian Johnsen og Øyvind 

Horve. Dette er to engasjerte menn som ønsker å bringe laget videre både resultatmessig og 

med tanke på trivsel og mestring. De har gjennomført trenerkurs i løpet av året og tilbrakt 

utallige timer på banen med jentene.  

Laglederne de siste 7 årene, Randi og Tommy Pedersen, takket for seg etter sesongen og alle 

på laget med foresatte takker dem for utrettelig innsats helt siden laget oppstod som eget 

jentelag i 2.klasse! Nye lagledere som har trått inn er Tone Sande og Gudveig Lima. 

Vi er så heldige å ha Anja og Ingunn i sosialkomiteen. De har arrangert tur til Lucky Bowl 

hvor jentene har spilt lasertag (2ganger) og arrangert juleavslutning med G-09. Vi ser 

viktigheten av at jentene har andre arenaer enn fotballbanen til å bygge relasjonene i laget 

og ønsker flere sosiale arrangement velkomne. 

Dugnader: loddsalg på spond gav god inntekt før Sørcup. Videre jobbes det med flere 

dugnader for å reise til bl.a. Nørhalne cup i Danmark i 2023.  

SPORTSLIG   

I mars 2022 deltok vi i Hinna Park Cup. Der ble det tap mot Vidar og Hundvåg i puljespillet. 

Videre slo Odda oss ut i B-sluttspillet som Odda til slutt vant etter seier mot Staal Jørpeland.  

I april tok vi turen til Karmøy hvor vi deltok i Mestergull Melhus Cup. Dette er en 9-er 

innendørsturnering i oppvarmet hall. Jentene fra Bogafjell kom på en finfin 2.plass, 2 poeng 

bak Åkra. Det ble totalt 2 seire (mot Moster og Karmøy), 1 uavgjort (Kopervik) og 1 tap 

(Åkra). Målforskjellen ble til slutt 9-6. 
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I juni reiste vi til det blide Sørlandet, nærmere bestemt Vennesla for å delta på Sør Cup. 

Dette hadde vi gledet oss veldig til, for her ble det også mye sosialt på klasserommet og 

andre arrangementer i regi av Sør Cup som vi deltok på, bl.a. cup-diskotek og utendørs 

bykonsert i Kristiansand. Vi fikk oss også et bad i elva og fikk erfaringer knyttet til 

busstransport når mange lag reiser på turnering;)  

Våre kamper i gruppespillet jenter 09 nivå 1 pulje D gikk 25.og 26.juni. Det startet med tap 

mot Randesund (0-2) og fortsatte med seier over Vard Haugesund (2-1). Videre spilte vi 

uavgjort mot Nore Neset (1-1) og tapte for Sædalen (0-1). Vi kom på 4.plass i puljen med 4 

poeng og 3-5 i målforskjell. I B-sluttspillet mot Finnøy spilte jentene en forrykende god kamp 

og hadde nok tidenes heiagjeng på sidelinja, men det ville seg ikke og på tampen fikk Finnøy 

inn et mål og det ble resultatet (0-1) og enden for oss i Cupen. Skuffelsen var stor der og da, 

men vi satt igjen med en utrolig fin opplevelse hvor vi hadde styrket samhold og felleskap i 

laget og jentene fikk gode minner i bagasjen hjem. Jentene ble også svært inspirert av alle 

laga som hadde med egne store høyttalere på turneringa. Dette resulterte i en spontan 

pantedugnad hvor en del av jentene fikset laget en høyttaler på et blunk. Denne har de blitt 

veldig glad i! 
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Hovedserien Jenter 13 2.divisjon avdeling 2. 

Kampene i serien ble spilt mellom 25.4 og 31.10. Bogafjell j-09 kom til slutt på 5.plass med 

16 spilte kamper og 25 poeng. Vi scoret 39 mål og fikk like mange mot oss. Laget endte med 

8 seire, 1 uavgjort og 7 tap. Vi starta serien meget bra med flere seire etter hverandre, så ble 

det mer varierte resultater etter hvert. Det må bemerkes at vi hadde en seier mot samtlige 

lag vi møtte. Mot alle unntatt Rennesøy (en uavgjort og en seier) hadde vi ett tap. Rennesøy 

vant jo hele puljen så at vi ikke tapte mot dem smaker jo ekstra godt. Samtidig viser 

oppsummeringen at på en god dag så kunne vi slå alle laga i puljen og på en mindre god 

dag tape for de samme. Dette må vi prøve å ta med oss videre og bruke som motivasjon. 

Serien endte med denne lista: 

1. Rennesøy 1, 34p 

2. Forus og Gausel 2, 33p 

3. Hinna 1, 27p 

4. Bryne 2, 26p 

5. Bogafjell, 25p 

6. Austrått 1, 23p 

7. Randaberg 2, 17p 

8. Viking 1, 14p 

9. Madla 1, 10p 

 

OBOS cup startet for oss på Nærbø mot Nærbø 9.juni hvor vi slo dem 2-3. 8.september spilte 

vi kvartfinale mot Finnøy og vant hjemme med hele 7 mot 0 mål. 16 oktober bar det til 
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Karmøy for semifinale. Der måtte vi dessverre bite i det sure eplet og tapte for Karmøy 4-2. 

Karmøy vant til slutt OBOS cupen i finale mot Våganes 2. 

 

28.08 ble det tid for en gratis fotballturnering på Varhaug. Nå skulle det spiller 7-er fotball. 

Her kom vi så langt som til semifinale mot Nærbø, hvor vi hadde mange sjanser som vi ikke 

fikk uttelling for. Vi røk ut etter straffekonkurranse. 

Vi spiller fotball så lenge det går – også inn i desember. Da deltok vi i innendørsturnering på 

Randaberg, riktig nok med 7-er fotball. I en jevn gruppe havnet vi akkurat ikke i A-sluttspillet. 

I gruppespillet spilte vi uavgjort mot Madla, Rennesøy og Tasta mens vi vant mot Vidar. I B-

sluttspillet vant vi i semifinalen 3-0 mot Madla. Jentene (og trenerne) var i ekstase over å 

komme til finalen. Denne ble mot Randaberg, men det gikk ikke veien for oss da vi tapte 0-1. 

Jentene var nok slitne (tilskuerne også) etter en veldig lang dag i hallen på Randaberg, men 

godt fornøyde med å nå såpass langt i turneringen. En gulrot: vi slo Vidar i gruppespillet – de 

vant A-finalen. Pokal fikk vi også       

Gjennom året har det vært foreldremøter og spillermøter. Det vil alltid være utfordringer 

som kan jobbes med. På spillermøte kom spillere sammen med trenere fram til en del 

grunnregler som skal ligge i bunn for trening og kamp i laget. Vi ønsker god kommunikasjon 

og trivsel for alle. Laget er sårbart med bare 13 spillere og vi må gjøre det vi kan for at J-13 

er et godt sted å være for alle. Vi ønsker å fortsette å ha spillermøter for å ha en arena til å ta 

opp saker i laget. 

Nå gleder vi oss til vinterserien, Nørhalne cup i Danmark og ordinær serie. Fokuset videre er 

samhold i laget og en utfordring som sikkert gjelder de fleste 2009 laga, å tilpasse 

fotballspillet vårt til 11-er fotball.  Vi e så heldige at vi får låne spillere fra 2010 til kamp når 

det kniper. Vi er også glade for å nylig ønske Elisabeth velkommen i stallen vår, og går videre 

mot 2023 med 14 spillere i troppen! 

Det var litt fra oss i jenter 2009 om året som gikk. Vi fortsetter hånd i hånd mot nye mål! 
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G2008 
 

Trenere 

• Leif Midbrød (hovedtrener, lagleder) 

• Kai Tore Bærheim (trener, lagleder) 

• Andre Thesen (trener, lagleder) 

• Sigbjørn Paulsen (trener, lagleder) 

• Joar Moberg (trener, lagleder) 

• Stian Idland (trener, lagleder) 

• Tore Rasmussen (hjelper) 

Spillere 

32 spillere ved inngangen av 2021 (1 comeback) 

32 spillere ved utgangen av 2021  

33 spillere ved inngangen av 2022 (1 sluttet og 2 nye tilflyttere) 

Seriespill 

1 stk. 11er-lag på G14 nivå 1 har gjennomført sesongen med varierende resultater. 2 seiere, 2 

uavgjort og 4 tap i vårsesongen og 2 seiere, 3 uavgjort og 6 tap i høstsesongen. Stort sett jevne 

kamper med knepne tap. 

1 stk. 11er-lag på G14 nivå 2 har gjennomført sesongen med gode resultater. Kom på førsteplass i 

puljen med 9 seiere, 2 uavgjort og 1 tap. 

1 stk. 9er-lag på G14 nivå 3 har gjennomført sesongen med svake resultater. Kom på 7. plass av 7. lag 

med 2 seiere, 1 uavgjort og 9 tap. 

Turneringer 

Kviaserien: To 11-er lag der ett kom til finalen i B-sluttspillet. 

Nørhalne cup i Danmark 

 

Oboscup: Lag kom til semifinalen. 

 

Treningskamper 

Skyggelag for Ryger (vinter) 

Vardeneset (vinter) 

Sandved G14 (vinter) 

Forus og Gausell G14 (høst) 
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Treninger 

• Torsdag og lørdager i sesong og onsdag, torsdag og lørdag utenom sesong 

• 95% oppmøte tirsdager og torsdager (28-30 stk) 

• 60-70% oppmøte på lørdager (15 – 26 stk) 

Akademi og fotballskole 

• 16 stk på ungdomsakademiet. 

 

Sonetiltak 

6 spillere på sonetiltak. 

 

Foreldremøte 

Foreldremøte avholdt i vinter. 

 

Hva har fungert bra og dårlig 

Sliter fortsatt litt med å få resultater på nivå1, men spillestilen og strukturen i spillet er bra. Vi satser 

på at resultatene vil komme med mer spesifikk trening på press og ballgjenvinning. 

 

Har spilt 3-5-2 formasjon pga vi så tidlig i vinter at vi ikke kom ordentlig opp på banen med 4-3-3. Har 

fungert ganske bra med 3-5-2 hvor vi har skapt mye sjanser. 

 

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. Lagene spiller 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 med frispilling i egen sone og på 

vending av spill. 
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J2008 
 

Troppen 

Året ble innledet med at åtte Figgjo-spillere og to trenere, Lasse Dørheim og Eirik Falk, meldte 

overgang til Bogafjell. Sammenslåingen av to meget solide treningskulturer forløp knirkefritt, og både 

spillere og trenere fant kjapt tonen både på og utenfor banen. Fusjonen utløste store mengder energi 

både individuelt og kollektivt, og kvaliteten og intensiteten i treningsarbeidet skapte en 

medgangsbølge og et fokus som skulle kulminere i resultater med historisk sus. 

 

Noen spillere valgte av ulike årsaker å gi seg med fotball i løpet av året, mens Sunniva Hjertvik 
meldte overgang til Klepp. Ved innledningen til 2023-sesongen teller troppen 24 spillere. 
 
 
Seriespillet og kretsmesterskapet 
Vi stilte med to 11er-lag i seriespillet; ett i 1. divisjon og ett i 3. divisjon. Dette sikret mye spilletid og 
solid sportslig utvikling for alle. Det var tillatt å ha med maksimalt fem spillere fra forrige kamp i 1. 
divisjon til kamp i 3. divisjon, og omvendt. Med noen sykdoms- og skadeutfordringer, samt aktivitet i 
andre idretter, hadde vi til tider en noe utfordrende kabal, men vi landet så definitivt trygt på begge 
beina til slutt. Her vil vi rette en stor takk til J2009 og J2010 for godt samarbeid og lån av spillere. 
 
1. divisjon bestod av kun fem lag, og følgelig ble det firdobbel serie. Vi skulle naturligvis helst sett at 
flere klubber stilte på det øverste nivået. En meget solid gjennomført sesong skulle først bli avgjort i 
en ren seriefinale på Bryne. Smått fantastiske 200 (!) tilskuere ble vitner til en 3-3-thriller uten 
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sidestykke. Da dommerfløyta omsider sendte ut sin siste tone for kvelden, fikk samtlige Bogafjell-
hjerter kjenne på følelser som man kun får gleden av å oppleve noen ytterst få ganger i livet. 
Gullhatter, pyro, sang, dans, bakst, skrik og skrål, gledestårer, heftige omfavnelser og bare pur glede. 
Vi ble seriemestere i 1. divisjon med pene 65-17 i målforskjell. 
 
3. divisjon hadde et større utvalg av motstandere. Etter noe rusk i maskineriet og tap i sesongens to 
første kamper, så jentene seg aldri tilbake. Hele tolv strake seiere med mye kvalitetsfotball og 
godstemning senere, kunne vi også her ikle oss gullhatter og feire seriemesterskapet. 78-17 i 
målforskjell sier vel det meste. I andre halvdel av sesongen kunne og burde nok laget spilt i 2. 
divisjon, men ved påmeldingstidspunktet var 3. divisjon det riktige valget. Det ble uansett en 
suksess-sesong med herlig utvikling og mange høydepunkter.  
 

 

KM-finalen i Randaberg Arena skulle krone en ellevill sesong med Bogafjell ILs første 

kretsmesterskap for jenter (og visstnok også det første ungdoms-KM på full bane uansett kjønn) 

noen gang. Vi stilte med en så stor tropp som reglene åpnet for da Stord, vinnerne av 1. divisjon i 
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nordfylket, fortjent ble slått 3-1. Sportslig sett har vi levert langt bedre kamper før, men i en finale er 

det for så vidt underordnet. 

 

KRETSMESTERE! Gullhattene er på for tredje gang og sesongen er fullbyrdet.  
Foto: Frode Olsen, Sandnesposten. 

 

Nørhalne Cup i mai 

Med 28 spillere fordelt på to jevnbyrdige lag var hovedmålet lagbygging og uforglemmelige 

fellesopplevelser. Fårup Sommerland, Champions League-finale, pizzakveld, Bilka og rause porsjoner 

«lått og løye» sørget for herlig stemning fem dager til ende. 

Etter svært solide resultater i innledende gruppespill med en samlet målforskjell på 35-5, var det 

duket for et spesielt internoppgjør i semifinalen. Her ble det bekreftet at trenerteamet hadde truffet 

godt med laginndelingen, men etter en knapp 2-1-seier kunne likevel Bogafjell 1 gå inn i finalen på 

bekostning av Bogafjell 2. I finalen måtte jentene gi tapt 0-1 til tross for heroisk innsats mot et 

toppet og imponerende dyktig Lerums IS fra Sverige. Tårene ble raskt til gledestårer da venninnene 

fra Bogafjell 2 kom stormende fra nabobanen etter å ha beseiret IK Gimletroll i bronsefinalen. 

Dermed kunne 28 spillere, fire trenere og imponerende mange familiemedlemmer sette kursen 

hjemover med to pokaler og baggen stappfull av gode opplevelser. 

Danmarksturen ga så absolutt mersmak, og i 2023 står Dana Cup på menyen. 
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Treningene og treningskamper 

I vintermånedene hadde vi utelukkende fokus på trening og lagbygging, og vi lot bevisst 

treningskampene vente litt. To tropper skulle bli kjent og trene godt og målrettet sammen. Tre nøye 

planlagte økter per uke med mye stasjonstrening, noe differensiering, mye ballkontakt og generelt 

høy aktivitet og intensitet la et godt grunnlag for sesongen. Etter hvert spilte vi noen 

treningskamper, der spesielt 4-2-seieren mot fjorårets kretsmestere Viking ga en fin bekreftelse på 

at vi gjorde mye riktig. Vi retter en takk til Figgjo IL for lån av bane søndager slik at vi fikk trene så 

mye som vi ville.  

I kampsesongen hadde vi to kampdager og to treningsdager. Vi har kontinuerlig jobbet for at vi er ett 

lag som har kamper i to divisjoner, og trenerkreftene har vært med på alle kamper i begge divisjoner 

så lenge logistikken har gjort det mulig. 

 

Kretslag, Greens, sonelag, hospitering, talentgruppe og landslag  

I tillegg til ordinære treninger har flere jenter i troppen deltatt på kretslag (Kaja, Live, Nora, Sunniva, 

Thea, Tiril), Greens (i regi av Klepp), Bogafjells egen talentgruppe og/eller sonelag (drives i samarbeid 

med øvrige Sandnes-klubber). Sunniva fikk også sin landslagsdebut for Norge i Kroatia, attpåtil som 

kaptein. Rått. 

Sonelaget Team Sandnes, der Bogafjell har den klart største andelen spillere, vant også Slaget om 

Rogaland i Randaberg Arena da Stavanger/Viking ble slått på straffesparkkonkurranse i finalen. 

Jentene har også fått mye god kamptrening for henholdsvis J15 og spesielt J17 i løpet av sesongen. 

 

Faglig påfyll, spillersamtaler, utvikling og motivasjon 
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I mars hadde vi motivasjonsforedrag av Bjarne Berntsen etterfulgt av pizza og kos på Figgjo skole. 

Inge Thulin ga oss engasjert og solid teori og inspirasjon etterfulgt av nyttig praksis på feltet i april. 

Tusen takk til begge to for formidable bidrag! 

I løpet av sesongen gjennomførte vi individuelle spillersamtaler med emner som trivsel og utvikling. 

 

Del 2: Lagbygging 
 

Mesternes Mester 

I september gjennomførte vi en lagbyggingsdag med øvelser inspirert av Mesternes Mester og 

Kompani Lauritzen. I elleve timer til ende var det øvelser som flagghenting, nittigraderen, 

presisjonsskyting, tidskaos, fotballgolf, konsentrasjon, kajakkpadling, reaksjon, quiz, samt to runder 

med mat inkludert laging av egen pizza. Dette var et opplegg som fungerte veldig bra, og vi har 

ambisjoner om å gjennomføre Kompani Thustøl og Falkheim i løpet av 2023-sesongen.  

 

Spillerprofiler, kampreferater med bildekarusell og kalender for 2023 

Som et ledd i å skape mest og best mulig engasjement rundt laget og fotballen, har vi gjennom året 

skrevet fyldige kampreferater fra samtlige kamper. Disse har blitt lagt ut på Spond på kampkvelden 

sammen med et solid utvalg bilder og videoer. Dette har både jentene og foreldregruppa satt stor 

pris på. Videre har alle på laget – også trenerne – blitt presentert på Spond med egen spillerprofil:  
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Til slutt samlet vi de beste minnene fra et fabelaktig fotballår i en A3-kalender for 2023. Denne fikk 

alle jentene i julegave sammen med en personlig hilsen og takk for alle bidrag gjennom sesongen. 

Gullfest 

Sesongavslutningen i år ble en skikkelig gullfest i lokalene til Stolt Bolig. Her var det bobler, pizza, 

imponerende gullbakst fra foreldregruppa, oppsummering og billedkavalkade fra sesongen, kahoot, 

bingo, dansing og rørende og kjempeflott gave til trenergruppa med koner. Og jammen kom 

Ivesdalen innom med velvalgte ord til jentene etter en sesong der alt klaffet. 

 

Takk 

Til slutt benytter vi anledningen til å takke dere foreldre som velvillig stilte opp gjennom sesongen. 

Vi takker for solid støtte under kampene, positivitet, interesse, bakst, transport og dugnadsånd. Og 

tusen takk for den fantastisk flotte gaven vi fikk på gullfesten! Klubben skal også ha en stor takk for 

knirkefritt samarbeid. 

Og sist, men ikke minst: tusen takk for et meget innholdsrikt, sosialt og sportslig eventyrlig 2022, 

superjenter. Dere er fantastiske! 

Vi gleder oss til 2023! 

Lasse Dørheim, Ståle Rostøl, Kjetil Thu og Eirik Falk 
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G2007/2006 
2022 var året hvor guttene i 2006 -og 2007kullene skulle bli en gjeng. Vi meldte på to lag i 

serien, men hadde mye fokus på at vi var ett lag sammen. To trenere fra 2006, Pål og Åse, og 

to trenere fra 2007, Odd Inge og Hans, skulle følge opp guttene gjennom sesongen. I 

vårsesongen hadde vi også med oss Kristoffer Frafjord i trenerteamet som trakk 

gjennomsnittsalderen betraktelig ned. Men den unge gode trenerspiren vår reiste i løpet av 

sommeren bort for å starte på studiene sine. Så etter sommeren fikk vi inn Benjamin 

Svendsen som en god erstatning for Kristoffer. 

 

Vi brukte Kviaserien som treningskamper. Fokuset var å bli kjent med hverandre, både 

guttene og oss voksne. Hvem er g16 dette året? Hva slags fotball fungerer for oss? 

Hovedtrener Hans hadde en klar plan på hva han ønsket, og selv om guttene ble veldig 

skeptiske fra starten, valgte de å ha tillitt og gjøre som han sa. De første kampene til lag 1 

testet vi ut tre stk bak i forsvar (som ingen var vant til fra før) og høyt press. Funket som fjell, 

så guttene fikk en kjempe tro på den kommende sesongen. Vi prøvde oss på lavt og middels 

høyt press også, men det ble høyt press guttene likte best og følte seg tryggest på. Lag 1 

kom til semifinale, men ble da slått ut av Vidar. Lag 2 hadde jevnt med tap og seiere, og 

hadde samme fokus som lag 1, hvem er vi. Veldig godt å ha Kviaserien til å «trene» på før 

seriestart. 

 

Det å slå sammen to lag er alltid spennende, men dette gikk veldig bra. 2007guttene som var 

litt nervøse for hvordan 2006guttene kom til å være mot dem, ga oss tilbakemeldinger om at 

de var veldig fornøyd. Foreldre og foresatte kunne også melde at dette hadde gått over all 

forventning. Så da sommeren, og årets høydepunkt Norway cup, kom, var vi en stor gjeng 

med ivrige gutter og voksne som reiste i vei. Vi hadde to lag, 7`er og 11`er, påmeldt også 

her, men begge lagene var opptatt av å holde sammen og heie på hverandre når det var 

mulig. Under den første kampen til 7`er laget vårt heiet 11`er laget så mye at foreldrene var 

helt rørt. Lag 2 i serien hadde hatt mye stang ut-kamper, så de hadde en litt svekket selvtillit, 

men her fikk de en skikkelig storseier første kamp! Så da var stemningen satt for uka i Oslo. 

Begge lagene kom til a-sluttspill og var fornøyde med egen innsats på banen. Og samholdet 

i gjengen var sterkere enn noen gang. Så her ble målene oppnådd! 
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I serien fikk lag 1 ikke helt de utfordringene de kunne trengt, og ble etter hvert veldig vant til 

å vinne. Et surt tap mot Sandnes Ulf var den eneste smellen de gikk på, så ved serieslutt stod 

de som seriemestere 2022! I tillegg gjorde de en god innsats i Oboscupen, og vant til slutt 

finalen i Randaberg arena mot Viking.  

 

Lag 2 hadde en veldig god utvikling gjennom sesongen, og ble et samspilt og 

hardtarbeidende lag. De hadde flere jevne kamper som bikket feil vei i slutten, så de kunne 

like gjerne havnet over midten på tabellen som litt under. Men uansett, lag 2 var nok de som 

lærte mest og utviklet seg mest gjennom sesongen, så det blir spennende å se hva de kan by 

på neste sesong. 

Og det aller viktigste, vi har hatt det kjempe kjekt i 2022. Treningsvilje og god stemning, heie 

på hverandres kamper, mye latter, utvikling, motivere hverandre, støtte hverandre, gode 

samtaler, vennskap og masssssse fotballglede!   
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J2007 
 

Jenter 2007 har gjennom sesongen 2022 bestått av 20 spillere. Trenergruppen har bestått av Vidar 

Klingsheim, Kjell Inge Oftedal, Heidi Klaveness og Frode Gjøse. 

Vi har hatt en veldig spennende sesong, og var så heldig at vi i starten av sesongen fikk enda flere 

spillere, hvor flere aldri hadde spilt fotball før. Utrolig kjekt og veldig modig og tøft gjort at jentene 

som hoppet rett ut i nye utfordringer. 

Vi har hatt ett 11er lag i serien nivå 2, og siden vi hadde fått med oss flere nye jenter så meldte vi 

også på et 7er lag i nivå 3. Intensjonen med 7er laget har vært å ha en læringsarena hvor nye spillere 

kan få kamptrening og utfolde seg med det vi har trent på på trening. I tillegg har flere etablerte 

spillere vært med og støttet 7er laget sine kamper. 

Deretter har omtrent alle spillerne rullert slik at nye spillere også har fått spilletid på 11er laget og at 

det har vært en rullering på hvem som er med og støtter på 7er kamper. 

Dessverre var puljen vår med 7er laget veldig sterkt med flere lag som gjerne ikke var så mange 

spillere totalt og derfor stilte 7er lag, men hvor da dette laget var utrolig sterke. Det førte til mange 

litt kjedelige tap med 7er laget, men vi fikk masse spilletid og resultatet ble uansett at samtlige av de 

nye spillerne har tatt utrolig store skritt og er klare til å spille utelukkende 11er kamper. 

11er laget har virkelig bitt fra seg og ble seriemester i sin pulje. En vanvittig sterk prestasjon i en 

pulje med massiv motstand. 

I år var vi på Sandarcup i Sandefjord. En veldig kjekk turnering med masse lag som vi ikke kjenner fra 

før. Som «plaster på såret» for to avlyste turneringer til Nørhalne pga. korona slengte vi oss også på 

Trollcup.  

Vi er utrolig stolt av denne jentegjengen.  

Vi har jenter fra Bogafjell, Håbafjell, Ganddal og Riska og det er virkelig en godt sammensveiset gjeng 

både på og utenfor banen. 

 

 

JUNIOR GUTTER 
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A-LAG HERRER 
Hovedtrener: Arnt Ove Ivesdal 

Hjelpetrenere: Frank Eikeskog og Jone Paulsen 

Støtteapparat: Eirik Larsen, Sigbjørn Paulsen, Kristian Bøe og Øyvind Gjerde 

I sesongoppkjøringen var spillertroppen liten siden flere av 2021 troppen reiste på skole og 

militæret, samt at Ganddal lokket flere spillere over til seg. Det som var ekstremt gledelig at flere 

Bogafjell gutter som tidligere har vært i Sandnes Ulf og Viking kom «hjem». Dette resulterte i at årets 

spiller tropp ble den yngste siden oppstart av A-laget i Bogafjell IL 

Av alle de 33 spillerne som har spilt kamper i år så har over halvparten vært under 20 år. Den yngste 

har vært 15 år og den eldste har vært 49.  

Sesongen ble ett stort lyspunkt, hvor de aller fleste i årets tropp er gutter som har gått gradene i 

Bogafjell IL og laget lå lenge å kjempet helt i toppen av tabellen, men måtte til slutt gi tapt for 

Sandved som rykket opp. Som alltid når det er mange unge spillere så er stabiliteten litt variabel og 

som igjen fører til noen litt «rare» tap for lag vi ville vunnet mot ellers. 

Alle våre hjemmekamper blir spilt på fredager kl. 18.00 og dette har nå blitt utviklet til å bli en 

hyggelig anledning for familier og komme å se på. Det som har løftet hjemmekampene er speaker, 

musikk, kiosk og dagens Bogafjell spiller med gavekort av lokale sponsorer. I tillegg har AKA gjengen 

satt opp flagg gjort banen klar til kamp. Dette håper vi kan fortsette i 2023. 

Vil også rette en stor takk til Frank Eikeskog som har vært en utrolig god mann rundt laget og som vi 

håper blir med videre. Han er en person som alle lag bare kan drømme om å ha med i 

trenerapparatet. 

Nå venter en ny og spennende sesong med litt mer rutine blant våre unge lovene spillere og mange 

lokalderby.  
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A-LAG KVINNER 
 

 

 

B-LAG HERRER 
Vi var 29 spillere i troppen fra 18-55år. Har 1 trening + kamp i uken. 

Det ble en 4 plass i serien dette året , største seier ble 9-0 mot Madla 3 i første kamp. 

Året ble kronet med seier i veteranturneringen i Randaberg Arena 😊 Spreke gamlinger på 

Bogafjell 

  

Toppscorer ble Christer Pinto med 9 mål i serien 

  

  

  

Med Vennlig Hilsen 

  

Stian for Bogafjell -B 

 

B-LAG KVINNER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
         . 

 
www.bogafjellil.no          

 

 

Håndball 
Håndballutvalget har inntrykk av at året 2022 har vært en god håndballsesong for lagene i 

Bogafjell Il. Lagene har hatt fokus på sportslig utvikling og sosiale aktiviteter.. 

Jenter 05 laget ble dessverre lagt ned i vår. Ut over høsten klarte ikke engasjerte trenere å tenke 

tanken på å ikke drive med håndball i Bogafjell Il. Etter iherdig jobbing klarte trenerne å stable 

Bogafjell håndball sitt første juniorlag på bena og i dag består laget av jenter i aldersgruppen 04-

06.   Vi har i 2022 også hatt fokus på rekruttering av nye spillere. Vi har i løpet av høsten etablert 

et blandet 2016 lag. I tillegg rekrutteres det stadig nye spillere til barnehåndballen.  

Flere lag har reist til Dyreparken cup i august og Trollcup i oktober. Ekstra stas var det når gutter 

09 vant B finalen og jenter 08 ble nr 2 i B finalen i Dyreparken cup. 😊 

Flere av Bogafjell lagene deltok også i den lokale Kongeparken cup og der dro jenter 08 av med 

seieren i B finalen. 😊 

 

Utvalget møtes rundt 8 ganger i året. Våre saker handler om alt fra sportslige temaer 

(turneringer, spiller/trenerutvikling, treninger/kamper), til administrative saker (hallkapasitet, 

roller/ansvar) og saker av sosial karakter (trivsel, samhold og sosiale utfordringer). Vi ønsker å 

være et aktivt utvalg som fungerer som et talerør for alle spillere, trenere/lagledere, 

og håndballoreldre.  

Håndballutvalget er også representert i styret ved leder.  

 

Medlemmer i Håndballutvalget er:   

Kathrine Knutsen (Leder Håndballutvalget)   

Kristine Gramstad (Barnehåndball ansvarlig),   

Amund Skaar-Hval (Ungdomshåndball ansvarlig),   

Kjetil Hauge (Dommeransvarlig),   

Unn Vange Berge   

  

Håndballutvalget ønsker å benytte anledningen til å takke alle lagledere/trenere som bidrar til å 

gi spillerne gode idrettsopplevelser hver uke. Dere spiller en viktig rolle for at håndballgruppen 

vår fungerer så bra både sosialt og sportslig.  Takk også til foreldre og spillere som bidrar til å 

spre idrettsglede både på hjemmebane og bortebane.  

Sportslig hilsen 

Håndballutvalget. 



 
 

 
 

 
         . 

 
www.bogafjellil.no          

 

 

GJ2016 
 

 

J2015 
 

 

J2014 
Jenter 2014 er en god og stabil gjeng med håndballglade jenter. Vi er nå 28 spillere som 

gleder seg til trening ukentlig. Fokuset for dette året har vært å skape fellesskap og øke 

ballkontroll og –glede. Begeistring, innsatsvilje, respekt og fair play er grunnpilarene satt fra 

håndballforbundet, som vi også jobber med ukentlig. 

 

Jentene har hatt en stor utvikling dette året, og vi er imponerte over å se fremgangen og 

gleden de viser. Vårt største bragd er at vi nå har klart å holde en så stor spillergruppe 

samlet over en lang periode, med flere tilskudd av jenter – enn frafall. Spillergruppen består 

av jenter fra både Bogafjell og Buggeland skole, og begge skoler er godt representert. 

  

Kongeparken Cup i Mai var ett høydepunkt hvor vi endelig fikk prøve oss i kamper mot 

ukjente motstandere. Vi hadde en flott opplevelse, mye takket være en påkoblet 

foreldregruppe som stilte med heiarop, og ordnet til sosialt samvær med felles frukt og mat 

mellom kampene. Det var nytt og spennende, men jentene taklet dette godt og leverte 

innsats og begeistring på banen. 

  

Vi har i år også deltatt på MINIhåndball turneringer i regi av kretsen. Vi startet dette med 

arrangement på hjemmebane i Bogafjellhallen. Ett flott arrangement med 140 deltakende 

spillere. God hjelp fra ressurspersoner hos Bogafjell IL og en positiv foreldregruppe gjorde 

gjennomføringen mulig. Siden har vi deltatt på to turneringer til, på Austrått og Lura. Jentene 

synes det er stor stas – og skulle nok aller helst hatt kamper og turneringer oftere. 

 

Før jul hadde vi juleavslutning i Sørmarka Arena for spillere, trenere, foreldre og søsken. Her 

var vi godt over 60 stykker som deltok. Vi hadde først en morsom time på isen med 
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mestring, knall og fall. Siden trakk vi opp i kafeen hvor vi hadde felles pizza og sosialt. Nissen 

kom til og med, med en julestrømpe til alle barna. 

  

I Januar var det håndball VM for herrer. Tilfeldighetene ville ha det til at kvartfinalen mellom 

Norge og Sverige startet like etter at jentenes håndballtrening var ferdig. Vi dekket opp til 

kveldsmat og kvartfinale på storskjerm i hallen etter trening. Engasjementet til jentene var til 

å ta og føle på, og vi løftet tidvis taket på Bogafjellhallen med skrik, skrål og halloi. Det ble 

en nervepirrende kamp og man måtte gjennom to runder med ekstraomganger før tapet var 

ett faktum. Forhåpentligvis sitter jentene allikevel igjen med gode minner knyttet til håndball 

og fellesskap. 

  

Vi trener på 1/3 bane hver onsdag fra 17 til 18. Det er ingen tvil om at det tidvis er trangt 

med oppimot 30 aktive jenter med ball. Jentene blir stadig bedre på å finne roen og lytte til 

trenerne. Og vi i trenerapparatet blir stadig flinkere på å tilpasse oss og finne øvelser som 

engasjerer og holder jentene aktive. Nå har vi en runde med MINIhåndball igjen, før vi til 

neste år gjør oss klare for omstilling til 5’er håndball på kortbane. 

  

Målet for 2023 er å beholde alle jentene vi har, utvikle engasjement og glede rundt fysisk 

aktivitet og håndball. Ha fokus på innsatsvilje og fair play, samt være en sosial arena for barn 

og voksne. Vi har åpne armer og flere baller, dersom det skulle være flere jenter som har lyst 

til å bli med oss på fremtidige opplevelser! 

Hilsen trenere og oppmenn Håndball J2014 

 

G2013 
Laget har 17 spillere, 2 engasjerte trenere og villige foreldre som bidrar der det trengs. Spillerne er i 
hovedsak fra 2013-kullet, men også noen fra 2012- og 2014-kullet siden de ikke har egne lag. 
Spillegruppen har vært voksende gjennom året som gikk. Fra høsten av har vi hatt to treninger i 
uken, en i Bogafjellhallen og en på Buggeland skole. 
  
Vi har hatt to påmeldte lag i serieturneringen, samt deltatt på Kongeparkencup og Julebaluba. 
I tillegg har vi hatt en sosial kveld. 
  
Spillergruppa har hatt god utvikling ferdighetsmessig og i kampsituasjoner. Mange av spillerne er 
relativt ferske innen håndball som gjør at de har rask progresjon som igjen gir mestring. De har også 



 
 

 
 

 
         . 

 
www.bogafjellil.no          

 

 

vunnet en del kamper som underbygger mestring og lystbetont aktivitet. Vi har hatt fokus på 
ballhåndtering og flest mulig kontaktpunkt med ball ila hver trening. Spille hverandre gode, 
innlæring av posisjoner, veksle på posisjoner m.m. Vi involverer hele laget i angrep og jobber med å 
unngå skudd fra midtbane o.l. Spillerne får arbeidsoppgaver til trening og på kamp. 
  
Vi jobber med små delmål underveis. Differensierer lite på trening. Alle er med på alle øvelsene. 
Øvelsene tilpasses ved behov, men det blir lagt opp til øvelser der alle skal oppleve mestring og alle 
skal oppleve å bli utfordret. Sitat spiller: «det er så kjekt på håndballen, for der er alle nesten like 
gode». Av og til får noen enkeltspillere «hjemmelekse» via foreldrene for at de skal kunne oppleve 
mer mestring på trening. På den ene økten har vi basis styrke og bevegelighetstrening. Videre har vi 
fokus på at spillerne skal komme til gode løsninger selv: hvem er keeper, hvilke posisjoner skal de 
spille og ordne opp i uenigheter, med veiledning av en voksen om nødvendig. Vi jobber også med 
enkle ting som «high five» etter skåring og å heie frem hverandre. 
  
Det er god dynamikk i spillergruppen med effektive treningsøkter, få konflikter og annet tull og fjas. 
Guttene blir mer og mer selvstendige når de får ansvar og arbeidsoppgaver. Tydelige forventninger 
og arbeidsoppgaver gjør at spillergruppen har god utvikling, lystbetont aktiviteter og de opplever 
mye mestring. 
 

J2013 
 

 

 

J2012 

Jentene på laget er virkelig en flott gjeng. Siden fokuset alltid har vært å støtte hverandre, 
oppmuntre hverandre uansett hvordan det går, har jentene en arena hvor det er lov å gjøre feil, 
men også å være god. 

Kobler man dette sammen med solid innsats på trening og spesielt kamp, ser vi at spillerne 
utvikler seg raskt, gir og får tillit til hverandre, skaper et fantastisk samhold og mestrer 
utfordringene motstanderne gir dem. Her treffer vi i 2022, og vi vil absolutt fortsette med dette i 
2023. 

Vi som trenere har alltid hatt fokus på å se hver enkelt spiller, skape trygghet og entusiasme, 
samt gi utfordringer etter nivå. Vi fokuserer også på lagspillet, at vi har venner på banen som 
kan hjelpe når man blir utfordret i kampsituasjon. Lek på trening og på kamp er ikke bare ord, 
det er et mentalt verktøy som må trenes og vedlikeholdes. Dette trenes ved å få utfolde seg i 
trygge omgivelser, i øvelser og spill som har klare mål, men uten en streng oppskrift for hvordan 
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man når målet. Da ser vi mange kreative og gode løsninger komme frem. Disse løsningene eier 
spillerne. Dette gjør dem meget godt forberedt til kamp. 

Vi deltok på Kongeparken-cup med 3 lag på våren, og hadde planer om å reise på Troll-cup på 
høsten. Egenandelen ble imidlertid for høy, så vi besluttet å vente med dette til 2023. Da burde 
dugnadsarbeidet ha gitt ønskede resultater. 

Vi avsluttet 2022 med 17 spillere. Det ble ikke fokusert på å rekruttere nye i 2022, men dette 
gjøres i 2023. Vi ønsker at flest mulig kommer innom oss for å ha det gøy og få nye venner, samt 
holde på flest mulig i idrett i årene fremoverJ 

Vennlig hilsen oss trenere og Grevlingene 

 

J2011 

 

Året 2022 har vært et veldig flott håndball år for jenter 2011. Noen av jentene har sluttet i 

løpet av 2022 og nye jenter har kommet til. Vi har i de siste månedene vært stabile 20 jenter. 

I 2022 har trenerteamet bestått av Inge Thulin, Per Kristian Ramslie, Vidar Kindervaag og 

Kristine A Gramstad. 
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Sportslig har jentene hatt en utrolig god progresjon. 

Vi startet 2022 med trening 05. januar 2022 og hadde vår siste trening 21. desember 2022. I 

denne perioden har jentene hatt 79 fellestreninger og spilt 59 håndballkamper. 

Jentene møter opp på trening stort sett hver onsdag og torsdag. De sitter klar i garderoben 

før treningen for en gjennomgang av dagens økt. 

«Always expect the ball» og “februarpasninger 2022” er begreper som er godt kjent i jenter 

2011. Det er bare å spørre dem?       

Vi har vært på kjekke turneringer for å få ekstra kamptrening og ha fokus på det sosiale 

rundt laget. Vi har deltatt på Kongeparken cup, Dyreparken cup og Den Gule banken cup. Å 

reise til Kristiansand på cup er en investering i laget både sosialt og spillemessig. Jentene fikk 

mange gode opplevelser, kjekke og jevne kamper, og de fikk kjenne på kampånd og være en 

del av et idrettslag. Kjenne på idrettsgleden i sammen med andre      

 

Denne sesongen har vi hatt 2 breddelag og 1 øvetlag i aktivitets serien. Vi erfarte tidlig at 

disse jentene ønsker å spille mest mulig og da ønsker vi å gi dem mest mulig kampaktivitet.  

På treningene har vi hatt fokus på: 

1. Ha trygge, gode og trivelige treneringer hver gang. 

2. Pasning og mottak. 

3. Vi vil spille slik at alle skal få være i ballen før vi avslutter, dersom vi ikke har snappet. 

4. Øve på de forskjellige skudd teknikkene. 

5. Øve på forsvar spill og hjelpe hverandre når vi forsvarer oss. 

6. Øvet på en plan i angrep spillet vårt. 
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Av sosiale tilstelninger har vi vært flaggbærere for Sola damene i europacupkamp, vi har sett 

på flere Sola kamper, sett landslagskamp til damene, spillemøter og avslutninger med god 

mat, kahoot, taler, sang og musikk. 

Det er et utrolig godt samhold i laget og vi i trenerteamet setter stor pris på å få tilbringe 

utallige timer med disse jentene på håndball banen.       

Vi håper på at denne idrettsgleden og samholdet skal fortsette i mange år til!  

Forbedringspunkter for 2023: trene mer, fortsette å bygge lag og flere sosiale aktiviteter. 

 

Utrolig kjekt å få følge disse jentene! 
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G2010 
 

Håndball Gutter 12 år 

 

Nytt år med mange høydepunkter fra håndballsesongen sammen med gutter 2010. Med tre 

seriekamper igjen kan vi se tilbake på åtte seire og seks tap. Det har vært flere tette og 

spennende kamper som guttene ofte har avgjort i sin favør med formidabelt forsvarsspill! 

Uoffisiell tabell viser at vi er det laget med færrest innslupne mål i snitt per kamp. Like kjekt 

som godt spill er det at vi i år har fått tre nye spillere og nå har 14 gutter på laget.  Vi trener 

to dager i uken og har hele sesongen hatt tett samarbeid med gutter 13 som vi deler bane 

med. Dette har vi stort utbytte av da vi kan gjennomføre felles øvelser og får trent med og 

mot sterk motstand hver uke. På treningene har vi hatt fokus på tempo i spill og pasninger, 

samspill og forsvarsarbeid.   

 

Som i fjor var sesongens store høydepunkt turen til Trollcup i Kristiansand hvor vi reiste med 

elleve spillere og en heiagjeng/trenerteam på femten! I løpet av sesongen har vi vært på 

bowling og hatt julegrøt hos trener Bjørnar. Vi har også vært på flere håndballkamper for å 

se både Sola sitt damelag og Sandnes sitt herrelag. 

Gutter 2010 er en flott gjeng hvor samhold i laget og mestring på banen for alle spillerne er 

det aller viktigste. Vi er heldig å ha en virkelig fin foreldregruppe rundt laget som villig stiller 

opp på dugnad og som heiagjeng. Det er veldig viktig og settes stor pris på av både spillere 

og trenerteamet. 

Trenerteam: Bjørnar Rossavik, Elisabeth Thompson og Elisabeth Kuvåssæter. 
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G2009 
Gutter 13 startet 2022/2023 sesongen i August med deltagelse i Dyreparken Cup i 

Kristiansand, hvor vi stakk av med seieren i en thriller av en B-finale. Vi gleder oss til den 

store, flotte, skinnende pokalen en dag skal få plass i pokalskapet når Bogafjell IL får eget 

klubbhus. 

 

Laget består i år av 12 spillere, og vi spiller i breddeserien. Ina Grønlien og Helen Lothe Horn 

er trenere, og Monica Johnsen er lagets eminente oppmann. Det er en flott gjeng, og det er 

et godt samhold i laget. Flere av guttene spiller både håndball og fotball, så de følger 

hverandre på flere arenaer. 

 

Vi trener mandager og fredager, og har et godt treningssamarbeid med G12 som vi deler 

halltid med begge dager. 

 

Sesongen avsluttes samme sted som den begynte, i Kristiansand, denne gang på Quart Cup, 

og vi har ambisjoner om å komme hjem med nok et bidrag til pokalskapet! 
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J2009 
Antall spillere: 23 

 

Trenere: Kristian Sagvaag (hovedtrener) 

               Sten Johansen (hjelpetrener) 

               Maris Bjerk (ansvar styrke/kondis) 

 

Lagleder:       Heidi Berg 

Asslagleder:  Helene Eikenes-Johansen 

 

2009 jentene er en stabil gruppe jenter som elsker å spille håndball, noe gruppestørrelsen 

indikerer. At spillergruppen har økt etter pandemien viser at det er en kjekk, trygg og 

treningsvillig gjeng å være en del av. Tre nye tilskudd har ankommet laget etter at jentene 

startet på ungdomsskolen, samt vi har en 2011-spiller på hospitering en dag i uka. Gledelig! 

 

Vi er glad i stor kampaktivitet og i kalenderåret 2022 bikket vi 80 spilte kamper fordelt på 3 

lag i treningskamper, seriespill samt cuper.  

 

Cuper vi deltok på: 

• kongeparken cup 

• Hana cup 

• Dyreparken håndballfestival 
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Turen til Kristiansand var det absolutte høydepunktet i fjor. Første møte med tabeller, 

sluttspill og høydramatiske sluttsekunder. Vi reiste ikke hjem med pokaler, men med noe 

enda viktigere. Minner for livet, erfaringer med «ekte» håndball og at det å fighte sammen 

har fått en ny dimensjon etter at konkurranseaspektet har blitt skrudd PÅ. 

Bogafjell reiste ikke tomhendte hjem. 

Jubelscenene som utspant seg i Spicheren når gutter 2009 vant finalen i b-sluttspillet var av 

det absolutt emosjonelle slaget når 30 gutter og jenter omfavnet hverandre i gledesrus. 

 

Alle i og rundt j13 gleder seg til 2023 som blir fult av høydepunkter både lokalt, regionalt og 

utenlands. 

 

Heia Bogafjell  

 

Mvh 

Sten, Maris, Kristian, Heidi og Helene  

 

G2008 
Vi er nå totalt 11 spillere på håndball G08. Vi har mistet et par spillere siden sist sesong, men 

er heldigvis fortsatt nok spillere til å kunne stille lag i serien. 

 

Vi trener tre ganger i uka: mandag, tirsdag og fredag. Ukas to første treninger er i 

Bogafjellhallen, mens fredagstreningen er i Figgjohallen. 

 

Mandager trener vi sammen med jenter 07. Det synes guttene våre er veldig kjekt. Da får 

guttene også øving med klisterball som de skal bruke i serien neste år. 

 

Vi har ett lag i breddeserien. Selv om vi kun er 11 spillere, har det gått greit å stille lag til 

kampene. De kampene vi har spilt i år, har stort sett vært ganske jevne. Vi taper flere kamper 

enn vi vinner. Men gutta har det fortsatt veldig gøy med håndball. 

 

Flere av lagene vi møter er samarbeidslag, der to klubber har gått sammen for å kunne stille 

lag. Det er grunn til å tro at en del av dem som slutter rundt om i klubbene er de minst ivrige 

guttene. Det gjør nok sitt til at ferdighetene til de som er igjen, og kvaliteten på 
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samarbeidslagene vi møter, blir høyere enn et vanlig breddelag med spillere fra en og 

samme klubb. Vi har også møtt flere lag med eldre spillere som spiller med dispensasjon. 

 

Skulle flere spillere falle fra til neste år, må vi nok se oss om etter samarbeidspartnere. 

Kanskje vi kan samarbeide med Austrått? 

 

Trenere er Janne Østbø og Trond Egil Helleland. Vivian Vassøy er oppmann. 

 

Sportslig hilsen Trond Egil 

 

J2008 
 

Trenerapparat 

• Silje Wittenberg (Hovedtrener) 

• Janne Reber Askeland (Trener) 

• Siri Dahl Hølestøl (Trener) 

• Line Herholdt-Bjørnrå (Lagleder) 

 

Spillere 

• 16 spillere (f.2008) 

• 1 spiller (f.2009) 

 

Laget har fått en ny spiller inneværende sesong, og spilleren som hospiterte i fjor ble fast 

spiller hos J-14 i august. 

Treninger 

Jentene har trent tre ganger i uken - mandager, torsdager og fredager. Treningene har hatt 

en varighet på 120 minutter hver. På mandagene har J-14 trent sammen med J-14 Ålgård i 

Ålgårdhallen, og på disse treningene har det vært fokus på skuddtrening fra 

spillerposisjoner. Torsdagstreningene har, bortsett fra i et par av vintermånedene, startet 
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med jogging før det har vært halltrening den resterende tiden. På torsdag- og 

fredagstreningene har det vært fokus på styrketrening, samt mobilitet og håndball. I tillegg 

til fokusområdene som er nevnt ovenfor har det jevnlig blitt arbeidet med 

skadeforebyggende trening, og spillere som har vært utsatt for skader har fått tilrettelagte 

øvelser slik at de i størst mulig grad har kunnet delta på de ulike treningene. I tillegg til de 

faste treningene har flere av jentene på J-14 hospitert på tirsdagstreningene til J-15, samt 

deltatt på noen av kampene deres. Spillere fra J-14 har også deltatt på sonetrening via 

kretsen omtrent en gang i måneden. 

Gjennom året har det vært fokus på å gi jentene et treningstilbud i de ulike feriene, og det 

har blitt avholdt treninger i gymsalen på Stangeland skole i vinterferien, høstferien og i 

juleferien. For å legge til rette for trening i sommerferien fikk spillerne ved J-14 i forkant av 

ferien utdelt ulike treningsprogram slik at de kunne gjennomføre egentrening i denne 

perioden. 

 

Kamper 

J-14 har stilt med et lag i breddeserien, og et lag i A-serien inneværende sesong. 

 

Turneringer 

I 2022 deltok J-14 på Kongeparken Cup, Dyreparken Cup og Den Gule Banken Cup. 

 

 

Generelt 

Det har vært et godt håndballår for J-14! Det er en positiv og god jentegjeng som ivaretar, 

inkluderer og viser gode holdninger, både til hverandre og til sporten. Det ble arrangert 

sommeravslutning på Lucky Bowl med jentene og trenerapparatet i slutten av juni. I august 

ble det gjennomført en skrapeloddsdugnad i Spond, og dette ga et positivt tilskudd til 

lagkassen sammen med dugnadsinntektene fra Skåringsklubben. Det ble arrangert 

foreldremøte i november, og her ble foresatte informert om satsningsområdene til J-14, 

samt gitt generell informasjon om treninger og det sosiale miljøet i laget. J-14 har startet å 

spare til Granollers Cup i Barcelona i 2024, og foresatte fikk på foreldremøtet komme med 

innspill til dugnader som kunne arrangeres i forbindelse med dette. Det ble avholdt 

juleavslutning for J-14 på Kleivane skole, og jentene koste seg med matlaging og små 

juleaktiviteter. 
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G2007 
 

 

 

J2007 
J2007 håndball er fortsatt aktive i Bogafjellhallen. Vi trener tre kvelder i uka denne sesongen. 

Det har de siste årene vært spennende å se om vi er mange nok til å stille lag et år til. Derfor 

var det veldig hyggelig å se at tre jenter begynte igjen etter noen års pause. Til sammen er vi 

nå 11 ivrige jenter med god oppmøtestatistikk. For å få til gode treninger har vi i tillegg et 

veldig godt samarbeid med 08-gutta en dag i uka og innimellom trener vi sammen med 

Forus&Gausel J07. Det gir variasjon i treningene pluss at vi er mange nok på trening til å få 

gode økter. Så har vi tillegg noen flinke 08-jenter med oss både på både treninger og 

kamper, hadde ikke klart oss uten dere. Med 1,5 timers treningsøkter har vi nå også lagt inn 

ei  styrkeøkt på alle våre treninger og å øke styrken og unngå skader. 

 

Som avslutning på fjorårets sesong reiste vi til Håndballfestivalen på Stord. Dette var en 

veldig fin turnering der vi møtte lag på vårt nivå. Jevne og spennende kamper. Det ble en fin 

tur sportslig, men ikke minst sosialt. Cup er gøy! 
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I oktober reiste vi til Dyreparken Cup i Kristiansand. For første gang sto vi plutselig i en 

finale! Det var veldig gøy å se gleden og et engasjement vi ikke har opplevd før. Jentene og 

to snille mødre overnattet i Abra Havn. Vi tenkte kanskje at dette var et tilbud for de litt 

yngre, men da kaptein Sabeltann og Den Sorte Dame dukket opp ble det god stemning i 

havna! Nok en kjekk turnering både på og utenfor banen. 

 

Hva som skjer neste sesong er det ingen som vet, men vi har allerede begynt å snakke om 

hva de vil og hvilke alternativer som finnes. Det viktigste er at ALLE som vil fortsette får et 

godt tilbud. 

 

Mvh  

Amund Skaar-Hval 

J2007 håndball 

 

J2006 
 

 

 

G2005 
 

 

 

J2005 
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Trimgrupper 
 

 

Årsmelding for basket – damer 
Vi er en gjeng treningsglade damer, som spiller basket i gymsalen på Buggeland skole, hver mandag 
kl.20. Det siste året har vi fått flere nye medlemmer, så vi teller nå 16 stk, både fra Bogafjell og fra 
områdene rundt. Fokuset er å ha det kjekt og få god trening, så treningen består av spilling hele 
økten, og vi deltar ikke i noen serie. Vi ønsker nye medlemmer velkommen, så det er bare å møte 
opp om noen har lyst til å prøve. 
 


