
 

                                      Årsmelding Voll Herre A 2019 

 

Etter en sterk sesong i nordpuljen i 2018, der en fikk mange solide resultater, selv om både troppen 

til tider var tynn og treningsmengden varierte. Før 2019-sesongen valgte vår trener de siste årene, 

Viggo Mølstre å prøve lykken i Havdur og Voll måtte ut på trenerjakt. Etter noen mislykkede 

henvendelser fant styret og spillergruppe ut at en ville tilby Magne Stokka jobben som spillende 

trener og som i 2013 takket han ja. 

Oppkjøringen kom sent i gang og var preget av at en inviterte mange spillere som testet seg og som 

da skule ende i en slagkraftig tropp i løpet av februar. Kvalifisering til NM mot Klepp ble den eneste 

treningskamp og selv om det ble 3-1 tap så var det mye positivt og Vollsvermen skapte god ramme 

rundt kampen. 

Med en relativt tynn tropp forventet man seg en veldig tøff vårsesong, men i andre kamp mot Vidar 2 

fikk man seg sin første 3-poenger. På våren spillte man 8 påfølgende bortekamper som følge av 

ombygging og legging av kunstgress på Voll Stadion. Åpningen på Voll mot naborival Havdur hadde 

en glimrende ramme rundt kampen, med mye folk og Aftenbladet-sending på internett.  

Høstsesongen startet bra med en veldig sterk seier mot Hundvåg og man så et visst håp til å gjerne 

klatre på tabellen utover. Skadene meldte seg og det viste seg dessverre fort at man klarte stå i mot 

større klubber sitt tempo og bredde i stallen. Høstens opptur kom borte mot Havdur der en fikk 

herlig revansje for tapet i åpningsfesten. Flere guttespillere fikk og sine debuter i løpet av sesongen, 

disse grunnlaget når Voll igjen stiller juniorlag i 2020. 

Årets spiller ble Torjus Meling Berge. 

Etter 14 sesongen i 4.divisjon var tiden over, Voll spiller igjen i 5.divisjon, det nivået er nå bedre enn 

sist en var nede i 5.divisjon og kanskje passende med såpass mange unggutter i laget. 

Ellers gledelig at Viggo Mølstre fant ut at gresset ikke var grønnere på Tjelta og er tilbake som A-

trener for 2020. 
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