
Årsrapport 2020 —jenter f. 2011

I 2020 har J9 (født 2011) hatt 15 spillere og vi har trent lx i uka. Vi har deltatt i serien med to lag. Det
har vært godt oppmøte på både treninger og kamper. Da kampene var ferdig i oktober fikk J9 være
med på onsdagsstrening med J10 til det igjen kom strengere koronarestriksjoner. Dette samarbeidet
satte vi veldig pris på. Grønt Gras og Madlacupen ble avlyst. En del jenter deltok på Tine Fotbaliskole
og Allidrett som Voll IL arrangerte. Voliturneringen som er vår dugnad ble avlyst. Trenerne i 2020:
Pawel Lazorczyk, Anja Braut og Anne Brit Espeland (trener/oppmann). Gro Sømme Helland var
oppmann for Voll 2



Gutter 2011
Hovedtrener

Helge Ole Søllesvik

Hjelpetrener

Anders Johansen
Kim R. Heggevold

Nina Bjørkelund (dugnadsansvarlig)

Spillere

BjØrkelund, Alvin
Eriksen-Rasmussen, Sander
Hellvik, Oliver
Johansen, Aleksander
Karlsen, Mads

Kjeilen, Sander
Mjåland, Joel

SØllesvik, Aksel Fossøy
Söderholm, Tilo

Sømme Helland, Kasper
Tofsland, Mathias
Wahidi, Ali Yaser
Windsland, Sølve

Treninger

Laget har trent hver onsdag kl.17:30-18:30 i Vollhallen. Uke 9 var det vinterferie og treningsfri. Siste
trening før juleferien var 12. desember 2019, vi startet opp etter jul 08. januar 2019. Siste trening
denne sesongen fant sted 04. mars, grunnet korona — nedstengning uken etter.

Turneringshelger

23. november 2019, Varhaug (2 lag)
02. desember 2019, Nærbø,(2 lag)
30. desember 2019. Romjulsturnering Nærbø (2 lag)
19. januar 2019, Voll (2 lag)

Siste turnering for sesongen skulle blitt gjennomført i Orrehallen 15. mars, denne ble avlyst ettersom
Norge var nedstengt.



Årsmelding 2020—Voll Jr.

Januar 2020 stilte en forventningsfull Voll Jr. tropp til vintertrening. Troppen bestod i stor grad av
1.års juniorer og vi var forberedt på at dette kunne bli en tøff sesong. Heldigvis hadde A-lags
spillerne, Tore, Thomas og Mathias sagt seg villige til å spille med Voll i og gav oss håp om at vi skulle
vise litt igjen.

Vi startet med lag i den tradisjonsrike Vinterserien som tok seg videre til sluttspillet og forberedte seg
på kamp mot Viking i det Covid-19 slo til for fullt. Som alle andre i fotballfamilien snudde dette
hverdagen helt på hodet. Først noen måneder uten trening før vi fikk 2 måneder med Corona
tilpasset trening. Dette responderte spillerne bra på og vi fikk en veldig fin treningsperiode.

I august kunne endelig serien starte opp. Vi hadde to lag påmeldt hvor Voll i spilte i 1. divisjon og
Voll 2 stilte i 2. divisjon, I og med at A-laget fikk sesongen kansellert kunne Tore, Thomas og Mathias
bidra på Voll i i samtlige seriekamper og treninger.

Som forvente ble det en sesong med varierende resultater for begge lagene. Voll en spilte helt jevnt
og kunne slått Hana som skulle vise seg å vinne divisjonen. De spilte uavgjort mot Egersund som tok
2. plassen. Laget endte på 9. plass etter å ha spilt enkel serie. Alt i alt en lærerik sesong og vi håper
disse erfaringene skal vise igjen når 2021 sparkes i gang.
Akkurat som Voll 1 så ble det som forventet veldig varierende resultater med Voll 2. De avsluttet
sesongen mesterlig med seire over Tjensvoll og Hundvåg og endte til slutt på en 2. plass etter åha
spilt enkel serie pluss dobbeltkamper mot to lag.

Dette ble en sesong sterkt preget av Covid-i9. Vi hadde planer om å gjenta suksessen fra 2019 med
treningsleir i Spania. Vi skulle til Danmark på turnering og vi skulle til England på fotballtur. Spillerne
jobbet iherdig med malerdugnad på line og tjente opp en solid egenkapital til alt det kjekke vi skulle
gjøre. Alt dette ble selvsagt utsatt på ubestemt tid.

10 stk. fra Voll Jr. stilte som instruktører i 4 dager på Voll IL sin Tine fotballskole til stor glede for unge
lovende fotballspillere. Fotballskolen ble en stor suksess og våre gutter høstet lovord for innsatsen.



Etter endt sesong hadde laget en liten markering hvor følgende utmerkelser ble utdelt:
lnnsatspokaler for 2020 ble tildelt Kristian Vik, Eirik Bergli og Sjur Sele.
Årets toppscorer: Eirik Bergli med 8 mål for Voll i og 8 mål for Voll 2.
Årets spiller 2020, kåret av spillerne, ble tildelt Thomas Haugen og Eirik Bergli (like mange stemmer)

Troppen i 2020 har bestått av følgende spillere:
Leander Kvamme, Mathias Melïng Haugland, Tore Friestad, Sathaporn Non Salachan, Benjamin Sele,
Mikkel Mølstre, Sjur Sele, Domantas Simkus, Eirik Bergli, Joakim Fjælberg Mæhle, Thomas Haugen,
Kristian Vik, Theo Hadland, Kristian Ikeme, Mustak Bakhtyari,
Egor Bostrov, Mahdi Nasser,Tore Christoffer Refve, Eirik Kjærvoll, Gina Vestnes Undheim, Idar Vigdel,
Mathias Larsen, Timmy Sitter, Andreas Ødegård, Oliwier Cetnarowski, Georg Friestad og Daniel
Byberg.

Trener: Viggo Mølstre
Hjelpetrenere: Gjermund Ødegård, Sven Olaf Sele og Per-Christian Bergli



Årsmelding håndball jenter og gutter 2013

Trenere Mariann Eik, Bente Kjørlaug Penne, Stig Penne, Charlotte Havsø Vigre og Tonje A Borge

Vi startet opp med trening i september.
En god og livlig gjeng med god innsats på treningene.

Vi har vært med på 4 miniturneringer denne sesongen:
Åsenhallen
Tanangerhallen
Randaberhallen
Dysja land hallen

Maja Eik Kroknes
Malm Bore
Andrea Bødal
Victoria Nessa Di Lorenzo
Alexandra Sellevold Elstad
Ludvik Årvik Fosså
Ingrid Supphellen Guggedal
Violeta Horpestad
Viktor Kjøllestad
Johanna Klemetsen - Tjensvoll
Erik Penne
Ingeborg Andrine Rasmussen
Naomi Reime
Mille Piekart Skandsen
Mona Vigre Havsø
Mikkel Tjelta Øvretveit
Leon Magnus Lambrechts
LiIja Raustein
Hayley Lea Vatne
Tyra Skjæveland Fossen
Noah Pedersen Furenes

—I - — - — — — i



Årsmelding håndball jenter 2012

Trener: Ragnhild Byberg og Hilde H Johnsen

Lagleder: Hilde H Johnsen

Spillere:

Amalie Sivertsen Byberg, Tonelise H Johnsen, Nora Viste Braadland, Lara Bendikte
Skadsem, Adine Svendsen Asheim, Ariana Stenevik, Eline Ødegård, Kristine Jåtten
Johnsen, Alice Fonn Edland, Seline, Iben Våga Ellingsen

Treningsarbeid:

Laget har trent i Vollhallen onsdager fra 16.30-17.30. På trening har vi bland annet
jobbet med å bli trygge med ball og samspill med andre. Spillerne har utviklet seg mye i
løpet av sesongen og begynner å løfte blikket når de spiller og prøver å finne
lagvenninnene sine. Vi jobber mye med lag-følelse. Alle skal være med å få kjenne på
ballen og få utfordringer tilpasset de nivået de er på. Innsatsen på trening er stort sett
veldig bra og spillerne er veldig ivrige etter å lære nye ting. Noe sykdom og annet trafall
blir det men spillerstallen har vært relativt stabil hele sesongen. Gledelig er det at nye
fjes kom til mot slutten av sesongen, vi håper de blir med neste sesong. Håper alle
spillerne fortsetter til neste sesong og at noen flere kommer til.

Turneringer:

Denne sesongen fikk vi gjennomføre 3 turneringen turneringen som var satt opp 16 mars
ble som følge av Covid-19 avlyst. Vi var på turnering i Tananger hallen og Asen hallen.
Vi fikk også i år arrangere en turnering Voll hallen. En noe redusert turnering da vi delte
den med en annen klubb. De var 6 spillere vi var ca 10 spillere. Da er det vanskelig å få
arrangert turnering for 100 barn. Det ble en intensiv kjekk turnering i Voll hallen i februar.
Det var mye folk på tribunen og kakesalget i kiosken gikk bra.

Trenerne vil takke spillere og foreldre for en fin sesong. Nå krysse vi fingrene for at vi får
spille noen turneringer i løpet av sesongen 2020/2021.



Jenter 2007 har hatt 2 treninger hver uke, frem til Corona.

Gina Vestnes Undheim har vært trener for for ungene hele denne sesongen. 12 stk jenter
var registrert aktive spillere i begynnelsen sesongen:
Elena R Haaland
Gabriéla Svavarsdottir
Ingrid Linnea Slettbakk
Isabelle Malde
Lotte Refve
Nora Schanke
Sarah Egeli
Sarah Johanne Mortensen
Sarah Sofie Frøyshov
Stina Svendsvoll
Sofie Kjærvoll
Sunniva Windsland

En av disse har frafalt den siste tiden. For å unngå mer frafall, og ha mer solid lag
fremover, inngikk vi et samarbeid med jentelaget på Klepp. Vi har nå sammen meldt inn
et lag i A-Serien og ett i Breddeserien.

Vi var egentlig meldt opp på Kongeparken Cup dette år, som da utgikk på grunn av
pandemien.



ÅRSMELDING HÅNDBALL G-08 2019/2020
Trenet: Oddvar Di Lorenzo og Kjersti A. Kulleseid
Oppmann: Kristin Katlsson Lyse

Guttene starta opp trening denne sesongen 22.08.19, med Oddvar og Kjersti som trenere.
Treningstid starta opp med onsdag 19-20, fram til fotbalikampene var over, ut oktober. Deretter var
treningstid tirsdager.
12 stk registrerte medlemmer i sesongen. Frafall på et medlem etter jul.

Theodor Å Fosså

Snorre Skjæveland Fossen

Kristopher Johansen

Ådne Meland Klepp

Kevin Manke

Reiel Serigstad Fossen

Henrik Kulleseid

Christian Di Lorenzo

Aleksander Lyse

Amalie Tjelhovd Matthinsen

Filip Lazorczyk

Aktivitetssetien

29.09.2019 Timehallen

09.11.2019 Varhaug ldrettshall

23.11.2019 Orstadhallen

07.12.2019 Nærbøhallen

18.01.2020 Vigrestad Idrettshall

15.02.2020 Klepphallen

21.03.2020 Vollhallen

Vi hadde 2 påmeidte lag, og siden vi kun var 12 stk, var vi avhengige av at vi rullerte på at noen spilte
kamper for begge lag. Dette fungerte fint, guttene var ivrige på å få spille flere kamper.



Vi hadde meldt oss på med et lag til årets Quart Cup 17-19. april 2020. Dette blei det dessverre ikke
noe av pga corona.
Det blei i mars satt en stopper for all aktivitet, så dessverre har vi ikke fått hatt noen avslutning på
sesongen sammen med gjengen.
Dette håper vi å få tatt igjen neste sesong.

Det er ein flott og aktiv guttegjeng, veldig greie. Tusen takk til supre trenere og engasjerte foreldre
som stiller opp og heier guttene fram som stiller opp og heier guttene fram.



Årsmelding G07-2020 sesongen

Lag: G07-11G07-2

Trener: Per Olav Roos

Oppmann: Harald Vasshus Jorgensen

Spillere: Daniel Jorgensen, Daniel Roos, Daniel Hole, Daniel Reine,
Jaran Skjæveland Fossen, Markus Sunde, Ådne Horpestad
Hansen, Joakim Waage, Anton Mol, Andre Lindseth, Vetle
Kverme, Benjamin Berge, Melissa Reime, Erik Jonassen,
Jonas Valand, Joakim Bore, Ole Haraldsen, Sigmund
Lende, Sverre Omdahl, Isak Kjollesdal

Serie: I lag på nivå 2 og I lag på nivå 2

Turneringer: Nordsjocupen, Kviaserien, Oboscupen

Sesongen: Sesongen 2020 ble annerledessesongen i norsk fotball. Vi
startet opp med treninger i begynnelsen av januar, for vi
fikk total nedstenging av samfunnet 12 mars. Så ble det
gradvis opptrapping av trening utover våren.

Vårt utgangspunkt for sesongen var at vi skulle stille med 2
lag på ulike nivå i seriespillet, og vi meldte derfor på I lag i
2dte divisjon (9er) og ett lag i 3dje divisjon (7er), men pga
for lite spillere totalt sett gjennom året måtte vi flytte
spillere fram og tilbake mellom lagene.

Vi startet sesongen innendørs på nordsjøcupen på orre.
Her fikk vi blandede resultater, men det ene laget gikk
videre til kvartfinale der vi tapte en gjevnspilt kamp.

I Kviaserien stilte vi med 2 lag på ulike nivået. Da
innledende seriespill i denne turneringen var ferdigspilt
hadde faktisk begge våre lag avansert til cupspillet i
tutneringen. Men akkurat da vi skulle starte opp med disse
kampene ble samfunnet stengt ned og resten av
tutneringen avlyst. Alle våre spillere som hadde sett fram til
videre deltagelse satt skuffet tilbake, men di fleste sto på
videre mot nye mål

Vi var også med i Oboscupen med ett lag, men tapte 4-11
for hundvåg i første kamp



Årsmelding GOZ-2020 sesongen

I seriespillet, som ikke startet før på høsten, stilte vi med ett
lag i 2dre divisjon (9er) og ett lag i 3dje divisjon. Vi fikk
begge lag inn på øvre halvdel av tabellen i sine respektive
puljer.

Pga den spesielle sesongen med covidi 9 så mistet vi flere
spillere. Dette førte tO at vi til tider hadde problemet med å
stille lag gjennom di 20 kampene som ble avviklet i en
tomånedersperiode. Men di spillerene som valgte å stå på
for laget og voll il har vist til dels stor framgang gjennom
året.

lnnsatspokal: Vetle kverme

På vegne av G07

Per Olav Roos og Harald Vasshus Jørgensen



Jenter 10 (2010-modeller)

Trenere/lagleder: Paul Kroknes, Jørgen Øvretveit & Arve Hodne

Spillere: Ane Auestad Bratteli, Eira Byberg, Amalie Tjelta Øvretveit, Mathea Gimre,
Tiril Hodne Håland, Rakel 5. Fossen, Mina Eik Kroknes, Man Haugstad, Nora
Stueland Khan, Sofie Våga Ellingsen, Rakel Johanne Lende, Liv-Man Ringstad
Lende, Isabella N. Helland, Mira C. Fredreheim og Otilie Johannesen-Wiik.

Sesongen: Vi startet opp sesongen i slutten av januar, og trente 2 ganger pr. uke i ballbingen i
Verdalen. Ved hjelp av gode sponsorer hadde vi fått oss like sponsorklær, og
jentene så fram til første sesong med 7-er fotball, og ikke minst første
overnattingsturning om sommeren.
Men så kom koronapandemien over oss i mars, og hele idretten ble satt på vent.
Heldigvis kom vi oss i gang igjen i slutten av april, fikk trent frem til sommeren, og
fikk hvertfall gjennomført høstsesongen i serien. Her hadde vi veldig mange bra
prestasjoner.
Troppen har bestått av 12-13 spillere, og treningsoppmøtet har vært veldig bra.

Alle turneringer ble avlyst pga. Covid-19.

I løpet av året har også alle spillerne gjennomført Minimerket i eller 2.

Takk til: Vi vil takke for et annerledes, men allikevel kjekt år med en flott gjeng. I tillegg vil vi
takke sponsorene våre Vest Betong, Total Betong, UanZ Bygg, Kamstål, 1KM,
Sandnes Regnskap & Norwaysportstravel, samt foreldre som har stilt godt opp som
heiagjeng på kamper.

Voll Jenter 2010

Arve, Paul & Jørgen

Solfylt dag i oktober 2020



Lag: G12 — 2008 modeller Fotball

Trenere: Torbjørn Klepp, Jørn Kyrre Tveit Fossen, Egil Lyse og Knut Henrik Kulleseid
Manager: Morten Haukland Dahie

Spillere:
Theodor Å Fosså, Kristopher Johansen, Henrik Kulleseid, Snorre Fossen, Aleksander Lyse,
Gustav Aasland Dahle, Ådne Meland Klepp, Torben Gimre, Reiel Serigstad Fossen,
Aksel Storlid-Solvang, Filip Lazorczyk, Lukas Helland, Mohamed Abdirahman Haji Ali,
Hayder M.B.Nasser, Adrian Bartkow, Yasin Shinwari, Adrian Osnes, Fynn Noah Kristiansen,
Emil Hagen

Hva har vi gjort i 2020 sesongen?
19 gutter startet sesongen siste uken i Januar 2020. Guttene et fortsatt herlig å være
sammen med og tar fortsatt nye steg. Kjent for å være en veldig sammensatt gruppe som tar
godt vare på hverandre. Det er en glede for oss voksne å være i sammen med denne
kameratgjengen.

Vi skulle i 2020 gå over fra 7’er fotball til 9’er fotball, noe vi så veldig frem til.
Offside og greier

Første treningskamp skulle gå mot Klepp lørdag 14 mars. Uheldigvis smalt det over Norges
land torsdag 12 mars, dette skulle få konsekvenser for hele sesongen.
Vi ble bedt om å ha små grupper på 4 og 4 med en trener med 1 meter avstand. Dette var
krevende å planlegge, men guttene har ikke kommet med én negativ kommentar.
De er utrolige å omstille seg disse ungdommene. Vi kjørte videre på for å trene 2 ganger
samt 1 kamp i uken etter planen.

Vi «mistet)) en i korona pandemien og en flyttet til Suldal, så vi stod igjen med 17 spillere. Vi
valgte likevel 2 lag i serien der vi spilte 3 kamper på vårsesongen og hele høst sesongen.
Derfor ble det ofte 2 treninger og 2 kamper på mange i løpet av sesongen. Gikk i grunnen
veldig fint da vi har Morten rundt laget som organiserer og lager dette til å bli veldig
smertefritt for spillere og trenere.

Resultatene var veldig oppløftende med mange seirer, få uavgjort og få tap uten at vi i
grunnen talte hverken det ene eller det andre. Vi ønsker heller å utvikle oss sammen som lag
så får resultater være resultater.

Vi hadde valgt Lyngdal Cup som sommercup, men dette gikk ikke etter planen på grunn av
pandemien. Håper på en sommercup i 2021.
Vi har fått trent godt, spilt mange seriekamper og ser tilbake på en annerledes sesong der vii
grunnen har hatt det veldig gøy. Vi ser allerede frem til 2021 sesongen og håper vi får til 2
lag da også.



Vi har hatt dugnad samt fått inn gode penger fra gode sponsoret som gjorde at vi kunne få
like overtrekks drakter, treningsskjorter, kortbukser og sokker til hele laget. I tillegg søkte
May-Liz Skjæveland om nytt draktsett gjennom Coop Norge som hun fikk og vipps hadde vi
plutselig like drakter. Veldig gøy.

Vi vil takke alle foreldre, besteforeldre som er veldig flinke til å stille opp på hva vi enn måtte
spør om og våre gode sponsorer som vi setter pris på, tusen takk.

Sportslig hilsen
Treneme på Voll Gutter 2008



Jenter 2010

Trenere: Kathrine Undheim og Mariann Eik

Lagleder: Kathrine Undheim

Spillere: Tiril Hodne Håland, Rakel S Fossen, Mina Eik Kroknes, ,Mari Haugstad, Amalie
Tjelta Øvretveit, Eira Byberg, Man Horpestad Hansen, Mathea Gimre, Thea Pollestad, Eylul
Ysar, Line Svendsen og Sofie Ellingsen

Vi har hatt i trening i uka og jentene har vært flinke til å møte forberedt til treningene.
Di jobber godt og er stadig i utvikling og alle tar nye steg fremover. Vi har vært på siste året
med 4’er håndball og har derfor Øvd mye på større bane og mål på treninger slik at vi er klar
for 5’er håndball når sesongen starter opp igjen etter sommeren.

Vi har vært i pulje med Nærbø, Frøyland, Kåsen og Orre. Jentene har spilt bra i forsvar og er
flinke til å skape luker og rom for hverandre i angrep, og samtlige jenter har fått kjent på
følelsen av å skåre mål.

Vi var påmeldt til turnering i Kristiansand i slutten av april, men grunnet Covid- 19 ble denne
avlyst. Håper på ny turnering med overnatting neste sesong.

En stor takk til foreldre som aldri er vanskelig å be om dugnad og stiller opp som trofaste
heiagjeng på både borte- og hjemmekamper.



Gutter 2009/70

Guttene startet med treningene i begynnelsen av september. Etter vi slo sammen G09 og GlO har
det vært mellom 15-20 gutter på hver trening.

Denne sesongen har vi fortsatt å jobbe med grunnferdighetene og vi har hatt fokus på samspill.
Guttene har alltid masse energi, så en intervall økt må vi ha på hver trening©

Guttene deltok på Potetcup i oktober og det ble spilt 4 «kampdager» før jul på liten bane.
Etter jul startet vi å spille kamper på 2/3 bane og det ble 3 «kampdager» i år 2020 før korona
stoppet opp alt.

Takk til vår kjære oppdame Hege Andrea Bertelsen Haaland for en kjempeinnsats å passe på
trenerne og guttene.

Vi gleder oss til neste sesong!

Raymond Kråkenes og Sigve Bore

Spillere som har vært med denne sesongen er:

Arnlijot Bjelland

AxeI Granberg

Daniel Usken

Daniel Ødegård

Fredrik Byberg

Henrik Guggedal

Jason Bore

Kevin Eide

Magnus Haaland

Marius Førland

Marius Kulleseid

Matias Sunde

Morgan Jakobsen

Ola Kråkenes

Samson Stenevik
Sebastian Jensen Rødland

Sølve Egeland



Lag: G05

Trenere: Eli Kydland og Oddvar Di Lorenzo

Oppmann: Kathrine undheim

Spillere: Ådne Friestad, Arthur Kydland, Alexander Di Lorenzo, Magnus Lundemo, Fredrik

Guggedal, Hans Jone Bore, Faris Saim, Rune Hodne, Marius Salte Gimre, Dennis

Tjelta, Noah E. Gaard, Tormod Tveiten, Jarle Pallesen, Kristoffer Strøm, Noah

Meinkøhn, Jon Anders Revheim, Fredrik Undheim, Ørjan Bergerud, Hogne Melstveit

Vigre, Erling Borgersen Tjelta og Lucas Wåge Ølberg

Trening og serie:

G05 er en flott gjeng på ca 20 spillere som har møtt opp jevnt og trutt på trening. Laget har trent 2

ganger i uken gjennom sesongen.

G05 har spilt med 2 lag i serien. Ett lag i A-serie og ett i breddeserie.

Turneringer:

Grunnet Covid-19 ble det ikke til at laget fikk reist på noen turneringer. Vi var påmeldt Fredrikstad

Cup.

Innsats:

Laget har hatt god innsats gjennom sesongen og godt oppmøte på treninger og kamp. Etter en noe

brå avslutning på sesongen ble det holdt en liten avslutning sammen med G06 og J05 i hagen hos

Britt. Her ble det delt ut innsatspokal til Hans Jone Bore. Eli og Oddvar fikk og gavekort for godt

arbeid, og vil til neste sesong overlate hovedtrener ansvaret til Audrius.

Takk til:

Eli og Oddvar som har gjort en fantastisk god jobb i flere år. Laget er godt sammensveiset og har

respekt for lederne. Takk til foreldrene som møter opp til kamper og bidrar for laget på dugnader

gjennom året.

Mvh,

Kathrine Undheim, lagleder


