
Lag:   G-2005  

Trenere:  Vidar Guggedal 

Oppmann:  Vidar Guggedal  

Spillere:  Hans Jone Bore, Rune Hodne, Sebastian Stangeland Refsnes, Ådne Friestad, Kristian 
Suphellen Guggedal, Faris Saim, Fredrik Suphellen Guggedal, Idris Ali Ahmed, Marius Salte Gimre, 
Morten Sletten, Dennis Tjelta, Magnus Lundemo, Fredrik Vestnes Undheim, Mads Vigdel, Kristoffer 
Storhaug Strøm, Hussain Ali Shobble, Abdiqani Mohamed, Mukhtar Awale, Jon Anders Revheim 
Hunvik, Arthur Kydland 
 
Serie:   1 lag før sommeren (9-er) 
  1 lag etter sommeren (11-er) 

God sesong før sommeren, men slet en del med overgang til 11-er fotball.  

 
Turneringer:  OBOS-cup 

Lyngdalscup 
  Jærmessecup  
 
Tusen takk til våre sponsorer i 2019: 

IKM Testing     Nordic Chemical Solution 

Logi Trans     Antenor 

Mento      Tools 

Tess      Jærhagen 

AGA       Energy Rent 

Eseven      Hytech 

 

 

 
 
 
  



Voll J 08 har hatt 14 aktive spillere gjennom sesongen. 
Har vunnet de meste av kamper i sin gruppe. 
Har deltatt på Lyngdalskup og madlacup. 
Trenere har vært Håkon Kverme og Torill Mælkvist 
Dugnad: Randi Mortensen 
Oppmann: Hilde Husberg 
  
  
Hilsen Hilde. 
 

 

Årsmelding 2019 for Gutter / Jenter 2012 
  
Trener: Odd-Arild Bergsagel, Stian Høydal Sunde, Ole T. Bratteli, Kjell Værnes, Ine Knutsen Stenevik, 
Mads Henning Ueland 
  
Oppmann: Odd-Arild Bergsagel 
Dugnadsansvarlig: Ragnhild Byberg 
  
Spillere: Ligger som vedlegg. Nederst på skjema ligger navn på de som har sluttet. 
  
Rapport: Jenter og Gutter har trent sammen t.o.m 2019. Blir nå delt opp med egne treningstider nå i 
2020. 
                Vi har fått en del nye spillere og noen som har sluttet. Oppmøtet er som regel veldig bra. 
                Vi har hatt trening hver Torsdag 17:00-18:00. Sesongslutt / siste trening var 24 Oktober. 
                Vi valgte å ikke være med i serien i 2019 pga mangel på banekapasitet i Voll da stadion ble 
bygget. 
                Turneringer vi har vært med på, MadlaCup, Høgfjellsturneringen, Grønt Gras og Jæren 
sparebank Cup. 
                
                Nå deler vi som sagt Jentene og Guttene til hver sine lag. Jentene vil ha trening 
                Torsdag 17:00 – 18:00 og Guttene fra 18:00 – 19:00. 
                Ole T. Bratteli og Ine Knutsen Stenevik slutter som trenere. (Har ikke fått dato for Ine enda). 
  
                Trenere for guttene vil være Odd-Arild Bergsagel, Stian Høydal Sunde, Kjell Værnes 
                Trenere for jentene vil være Mads Henning Ueland. Regner med han vil trenge en ekstra. 
                Ragnhild vil være dugnadsansvarlig for Jentene. 
                Odd-Arild vil være oppmann for Guttene. 
  
  

Best regards 

Odd-Arild Bergsagel 

Maintenance Supervisor - LWD 

 

 

 

 



Jenter/Gutter 2013 

 

Trenere: Maren Risa, Mariann Eik, Geir Ove Hole, Camilla Østebrød, Stian Bore, May-Liz Skjæveland, 

Joar Grude, Jørgen Øvretveit, Benjamin Dahle, Tor Stian Kjøllesdal 

Dugnadsansvarlige: Anita og Per Henning Sele 

Spillere: Vi har hatt med hele 49 spillere totalt, 20 jenter og 27 gutter. Noen har gitt seg i løpet av det 

første hele året vårt som lag, men vi har med oss over 40 kjekke unger inn i 2020-sesongen. 

Gutter: Herman Auestad, Ehsan Babaei, Olav Christensen, William Flornes, Ludvig Årvik Fosså, Nicklas 

Fuglestein, Noah Jakobsen Furenes, Theodor Orstad Garner, Samuel Olai Grude, Andreas Hodne 

Handeland, Tobias Mehl Haarr, Elias Karimi, Viktor Kjøllesdal, Emilian Marvik-Johansen, Erik Penne, 

Henning Sele, Natan Skorupa, Joar Skåre, Kian Støve, Solve Sævareid, Mikkel Tjelta Øvretveit, Trym 

Jonassen, Johannes Lindtveit, Oliver Leander Tjetland-Dahle, Caspian Bore, Sindre Soma Meling, Olav 

Skrettingland Kårstad 

Jenter: Malin Bore, Angelica Bærheim, Andrea Bødal, Victoria Nessa Di Lorenzo, Alexandra Sellevold 

Elstad, Tyra Skjæveland Fossen, Andrine Østebrød Gjengedal, Ingrid Suphellen Guggedal, Sofie 

Heldenius, Sofia Hole, Violeta Horpestad, Joanna Klemetsen-Tjensvoll, Maja Eik Kroknes, Ingeborg 

Andrine Rasmussen, Naomi Reime, Mille Risa, Tilde Time, Mona Havsø Vigre, Naomi Ottesen, Sara 

Nicholaisen 

 

Trening: Vi startet med trening hver onsdag i midten av januar i bingen i Verdalen, og holdt på til 

midten av november. Med en så stor gruppe har vi heldigvis hatt en veldig god og stor trenergruppe 

som har gjort at vi har hatt gode treninger hele året. I siste halvdel av sesongen delte vi oss i jente- og 

guttegrupper, men fortsette som et lag som deltar på de samme turneringene. 

 

Turneringer: Vi har deltatt på 4 felles turneringer i år med 6-8 lag på hver turnering. Vi begynte på 

Jæren Sparebank cup på Klepp i mars, før Grønt Gras på Frøyland stod for tur i april. Etter ferien var 

vi med på Høgfjellsturneringen på Lye og Havdurknotten. Vi har sett stor spilleglede og entusiasme 

blant alle spillerne på turneringene og det er veldig stas å få pokal etter god innsats. I tillegg var noen 

av jentene på en ekstra turnering på Randaberg og hadde også en treningsturnering hos Austrått.  

 

Dugnad/økonomi: Vi hadde ansvaret for loddsalget på antikkmessen i mars og fikk et godt 

økonomisk utgangspunkt til å delta på mange turneringer. I høst har vi solgt bambussokker og 

Vollkort.  

 

Alle trenere vil takke spillerne for en veldig kjekk sesong for 6-åringene og vi gleder oss til en ny 

sesong med stor utvikling og fokus på samhold og respekt.  

Heia Voll! 

 



Jenter 9  (2010-modeller) 

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

 

Spillere: Ane Auestad Bratteli, Eira Byberg, Amalie Tjelta Øvretveit, Mathea Gimre,  

 Tiril Hodne Håland, Rakel S. Fossen, Mina Eik Kroknes, Mari Haugstad, Nora 

Stueland Khan, Sofia Stueland Khan, Sofie Våga Ellingsen, Rakel Johanne 

Lende,  Liv-Mari Ringstad Lende & Isabella N. Helland.  

 

Sesongen: Vi startet opp sesongen i begynnelsen av mars, og har trent 1 gang pr. uke i 

ballbingen i Verdalen.  

Troppen har bestått av 14 spillere, og treningsoppmøtet har vært veldig bra.  

 

I serien har vi deltatt med 2 lag.   

 

I tillegg til seriespillet, har vi deltatt på 3 turneringer; I mars da vi arrangerte 

vår egen Voll Cup, Grønt Gras-turneringen på Frøyland & Madla Cup.  

 

I løpet av året har vi også trent på Minimerket 1, der alle som prøvde klarte 

dette.  

 

 

Takk til: Vi vil takke for et kjekt år med en flott gjeng. I tillegg vil vi takke sponsorene 

våre  Vest Betong, Total Betong & Sandnes Regnskap, samt foreldre som har 

bidratt med dugnad og stilt godt opp som heiagjeng på kamper & 

turneringer.  

Voll Jenter 2010 Arve, Paul & Jørgen 

 

 



Lag: Fotball – Jenter-10 (født 2009)   

Trenere: Hovedtrener Ole Kyrre Brænd. Tom Friestad har fungert som hjelpetrener på de fleste 

treninger.  

Oppmann og Dugnadsansvarlig: Ole Kyrre Brænd  

Spillere: 9 ved sesongens oppstart – 8 ved sesongens avslutning. Mange jenter som er opptatt med 

flere andre fritidsaktiviteter (svømming, korps, håndball, hest, speider etc).  

Iselin Brænd, Mailin Egelid, Tonje Friestad, Linneah Grødeland Gundersen, Johanna I. K. Akselsen, 

Vilde Vestly,  Maren Anfinnsen-Sæland og Lena Anfinnsen-Sæland.  

Serie: Ordinær 7-er serie, Jenter 2009. 14 Seriekamper totalt. Har stått med kun ett lag i serien da vi 

startet sesongen med kun 9 spillere. Jentene har vært flinke til å prioritere seriekamper, så vi har 

stort sett vært full stall på alle kamper. På slutten av sesongen inngikk vi dog en avtale med Jenter 

2008 om å låne en reserve til kampene ved behov i tilfelle forfall.   

Turneringer: Grønt gras (April). Lyngdalcup ble diskutert på foreldre møte i januar 2019, men fikk 

ikke god nok oppslutning til å reise. Høstturnering ble ikke prioritert, delvis grunnet dårlig økonomi, 

men også grunnet både tilgjengelig tid blant trener.  

Generelt: Laget har trent mandager i ballbingen fra 1800-1930. Generelt veldig bra oppmøte på 

trening. Jentene har vist store fremskritt i løpet av sesongen og har vist at de har fått med seg mye av 

det vi har øvd på. Treningsøkta.no er brukt som inspirasjon for aktiviteter på trening. Generelt mye 

fokus på teknikk og ballbehandling, samt pasningsspill.  

Fokus: Vi er ved et lite veiskille for videre satsing da vi er en liten gruppe. Vi starter 2020 sesongen 

med mandags treninger som før og med intensjon om å melde på ett 2009 lag i serien med mindre vi 

får flere frafall fra sesongstart. I tillegg har vi snakket sammen med trenere for Jenter 2008 om å 

utvide samarbeidet fra 2019 til ha en ukentlig fellestrening med de i 2020 sesongen. Blir tema på 

foreldremøte i januar 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Årsmelding G07-2019 sesongen 

 

Lag:   G07-1/G07-2 

Trenere:  Per Olav Roos/Asbjørn Lindseth 

Oppmann:  Harald Vasshus Jørgensen 

Spillere: Daniel Roos/Daniel Jørgensen/Jaran Skjæveland Fossen/Isak 
Kjøllesdal/Vetle Kverme/Sigmund Lende/Jonas Valand/Ådne 
Horpestad Hansen/Erik Jonassen/Joakim Bore/Benjamin 
Berge/Joakim Waage/Bartek Dudzinska/Andre 
Lindseth/Anton Moi/Sverre Omdal/Daniel Reine/Ole 
Haraldsen/Aleksander Lie/Melissa Reime/Erik Andre 
Tengesdal/Markus Sunde Solberg/Daniel Handeland Hole 

Serie: 1 lag på nivå 2 og 1 lag på nivå 3 

Turneringer: Innendørsturnering i Vollhallen/Lyngdal Cup/Madla 
Cup/Havdurknotten 

Sesongen: Sesongen 2019 stilte vi med 1 lag på nivå 2 og 1 lag på nivå 
3 i klasse G12, hvor vi delte inn spillertroppen etter ferdighet. 
Vi var imidlertid ikke nok spillere til 2 fullverdige lag slik at 
lagene måtte «låne» spillere av hverandre gjennom 
sesongen. Melissa Reime har også i 2019-sesongen hospitert 
hos G07. 

 Turneringene vi har deltatt i har vi gjennomført med 
variabel kvalitet sportslig. I løpet av 2019 har våre 2 lag 
spilt til sammen 72 kamper med ett overtall i vunne 
kamper og positiv målforskjell. Lagene våre har totalt 
scoret 389 og sluppet inn 299, så Voll G07 spiller attraktiv 
fotball. 

 I løpet av sesongen har vi mistet noen spillere og fått tilbake 
spillere som tidligere har sluttet, men som nå velger å 
komme tilbake til fotballen i Voll il. Og uten tilsig av spillere 
kan det fort bli ett problem å stille lag i framtiden.  

Di fleste av våre spillere har vist framgang i løpet av året 
og i 2020 melder vi på 1 9er-lag i 1.divisjon og ett 7er-lag i 
3.divisjon.  

 



Lag:   G13 Fotball 

Trenere:  Egil Engelsgjerd, Joakim Førland  

Oppmann:   Harald Vik  

Dugnad & økonomi: Brit- Helen Kvål 

Spillere:  12 gutter  

Innsatspokalen 2019 gikk til Aron Knutsen 

Årets toppscorer med 34 mål gikk til Even Engelsgjerd-Kvål 

 

 
 Etternavn Fornavn 

  
Brænd Mathias 

Helland Petter 

Skimmeland Kristoffer 

Kvål 
Even 
Engelsgjerd 

  

  
Søllesvik Simen 

  

  
Helliesen Hadland Jonah 

Johansen Sebastian 

Lindtveit Marcus 

  
Mellemstrand Magnus 

  

  
Førland Sander 

Knutsen Aron   

  
Staurland Nathaniel 

Vik Morten 

  
 

 

Serie og treninger:  

Treningene startet 8 januar. To treninger i uken 

Hadde 3 treningskamper fram til serie start (Klepp 2, Sandnes Ulf 2 og Brodd sitt 2007 satsings lag) 

Vår sesongen : Sesongen fram til sommeren var litt varierende, men vi tok ferie på en 3.plass. 

 



29 mai reiste vi til Aalborg city cup der vi spilte 6 kamper mot, svenske, danske, tyske og et polsk lag, 

noe varierende her og men fikk med oss en seier og to uavgjorte. 3 av de andre kampene ble tap. 

Men det aller viktigste var det sosiale, å det var topp score. 

Høsten startet bra med to strake seiere, og vi var oppe og snuste på topp plassen…. 

Vi deltok og i Varhaugs jærmesse cup, der møtte vi veldig gode lag og det ble 3 strake tap, mot 

henholdsvis Frøyland, Ganddal og Madla. 

Vi endte til slutt midt på tabellen i serien. 

Vil også denne sesongen takke Johan Ølberg for dømming av nesten alle våre kamper       

Avslutningen av sesongen tok vi i Newcastle. 

Oppsparte midler ble brukt på en  lang weekend i Newcastle , der vi spilte kamp mot et lokalt lag i 

Newcastle sin innendørs hall. Kampen endte med seier til Voll      . Lørdag hadde vi litt tid til å 

shoppe litt, før vi gikk opp til stadion å hadde mat inne i restauranten på stadion. Så kl.15.00 var det 

duket for Newcasle mot Bournemouth, der Newcasle til slutt gikk seirende av banen med 2-1. 

Søndagen hadde vi omvisning på stadion, for så å avlutte det hele med en god trenings økt på 

anlegget til Newcasle der vi ble trenet av akademi trenere til Ungdomsavdelingen til Newcasle. 

Mandag var hjemmreise dag       

En strålende avslutning på sesongen 2019 

Takk til Frode Grøtteland for organisering       

MVH 

Egil Engelsgjerd 

 

 



 

Aron Knutsen som fikk innsats pokalen for 2019 og Even Engelsgjerd -Kvål som ble Årets topp scorer 

      



 

G13 2006 mod.  

Bak fra.V : Petter Helland, Sebastian  Johansen, Magnus Mellemstrand, Simen Søllesvik, Even 

Engelsgjerd-Kvål, Morten Vik, Nathaniel Staurland 

Foran fra V: Marcus Lindtveit, Aron Knutsen, Jonah Helliesen Hadland, Sander Førland, Mathias 

Brænd. 

 

 

 

 

 



Årsmelding Gutter 2010! 

  

Vi har vært mellom 23-26 spillere fordelt på 4 lag i serien. Deltatt på Grønt gras og Eiger 

Cup. 

Trener teamet har bestått av Camilla Østebrød Gjengedal, Stian Høydal Sunde og Pål 

Jakobsen. 

Har også hatt hjelp til å lede lag i serien av Geir Egeland og Joakim Førland. 

I Serie spillet satte vi opp 4 jevne lag, og det har vært oppturer og nedturer for alle laga. 

Har trent hver tirsdag 17-18.30. Dugnadsansvarlig har vært Gunn Elisebeth. 

 

Gutter 2010 

 

Trenere: Stian Sunde, Camilla Østebrød og Pål Jakobsen  

 

Dugnadsansvarlige: Gunn Elisabeth Einarsen 

 

Spillere: Vi er fortsatt en stabil gjeng med ca. 25 spillere. Noen av spillerne har valgt å ta seg en pause 

etter 2019-sesongen og noen har sluttet. 2 nye har startet opp. Vi antar at vi blir ca. 20 spillere ila. 

2020-sesongen. 

 

Følgende spillere har deltatt i 2019-sesongen: 

• Jone Haraldsen 

• Halvor Voll-Utsogn 

• David Midtun 

• Markus Auestad 

• Odd Håkon Abrahamsen 

• Omar Omar 

• Morgan Jakobsen 

• Ilyas Hani 

• Matheo Heldenius 

• Daniel Ødegård 

• Daniel Usken 

• Silas Ottesen 

• Noah Knutsen 



• Magnus Haavardsholm 

• Mathias Sunde 

• Sølve Egeland 

• Marius Førland 

• Håkon Underbakke Vanglo 

• Hans Ruben Frøyshov 

• Juozas Monteilhet 

• Mathias Klepp Bersagel 

• Fredrik Byberg 

• Marius Kulleseid 

• Bjørnar Østebrød Gjengedal 

 

Trening: Vi startet opp med trening rett over nyttår og avsluttet i slutten av november. På treningene 

har vi hovedsakelig fokusert på pasninger, vendinger, spill på små flater og formasjonsøvelser. Dette 

er god gjeng som fungerer svært godt sammen.  

 

Turneringer: Vi har deltatt på 4 turneringer ila. året; Voll-Cup, Grønt Gras, Eiger Cup og Eat Move 

Sleep. Alle turneringene har vært veldig bra, men vi hadde en stor opptur på Eiger-Cup. Her ble det 

sol og bading i tillegg til imponerende fotballspilling. Meget god innsats av samtlige på de 

turneringene vi har i løpet av året. 

Serien: I serien meldte vi i utgangspunktet på 4 jevne lag. Det ble ikke helt som vi forestilte oss da 

noen sluttet/tok pause midt i sesongen og vi måtte låne spillere fra hverandre samt laget under. Alt i 

alt en god sesong. Joakim Førland og Geir Egeland har fungert som lagledere i tillegg til Stian Sunde 

og Camilla Østebrød. 

Dugnad/økonomi: Vi har grei likviditet. I år har vi solgt bambussokker og Vollkort. I tillegg har vi 

arrangert Voll-cup som bidro til et godt overskudd. 

Sosialt: Vi har hatt avslutning for spillerne i Vollhallen med fotballkamp og pizza. En veldig kjekk og 

koselig kveld. 

Annet: Samtlige spillere har gjennomført minimerket 2. 

Takk til alle som har bidratt for laget. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Årsmelding Voll 1 

 

Følgende spillere har bidratt på Voll G16 i 2019: Leander Kvamme, Dominik Hornung , Kristian Vik, 

Mikkel Mølstre, Benjamin Sele, Joakim Fjælberg Mæhle, Eirik Bergli, Eirik Kjærvoll, Theo Helliesen 

Hadland, Arve Refve, Kristian Kosisochukwu Ikeme, Domantas Simkus, Timmy Sitter, Rasmus Salte 

Gimre,  Truls Ødegård Grødeland, Sathaporn Salachan, Egor Bostrov,  Andreas Ødegård, Sjur Sele, 

Gina Vestnes Undheim, Mathias Larsen, Mahadi Nasser, Idar Vigdel, Thor Ivar Sør-Reime Sele, Oliwier 

Fryderyk Cetnarowski, Tore Christoffer Refve, Henning Bruland Wilhelmsen og Vetle Folkvord Håland. 

Trenere og hjelpetrenere har vært Viggo Mølstre (Hovedtrener), Gjermund Ødegård, Sven Olaf Sele 

og Per-Christian Bergli. 

Laget startet sesongen med jevnt over 20 spillere på trening, både 15, 16 og 17 åringer. Vi fikk 

gjennomført en god vinteroppkjøring med varierte treninger med fokus på fotballferdigheter, 

kondisjon og trening rettet mot basis og kjernemuskulatur. Det ble gitt mulighet til å trene 3-4 ganger 

i uka under oppkjøring og 2-3 ganger under sesongen. Mot slutten av sesongen ble stallen preget av 

skader samt at noen sluttet. Enkelte treninger var det kun 6-7 spillere og dette gikk ut over 

treningskvaliteten utover i høstsesongen. 

Laget deltok med to lag i Kviaserien hvor Lag 1 gikk hele veien og vant finalen over elitelaget til 

Randaberg med 2-1 etter ekstraomganger og golden goal. Lag 2 gjorde flere gode kamper og fikk 

verdifull matching, men røyk dessverre ut i gruppespillet. 

 

I påsken reiste 24 spillere og 4 trenere på treingsleir til LLoret del Mar, ca. en time nord for 

Barcelona. Målet for turen var i tillegg til sosialt, treninger på grønt gress i varmere omgivelser og 

treningskamper mot eksotiske lag. Turen ble nok sesongens høydepunkt for veldig mange. Flotte 

treningsforhold, kamper mot lag fra Spania og Colombia, hotell-liv, Shopping i Barcelona og 

Champions league kamp på Camp Nou. 

 

I hjemlig stilte vi med to lag. Voll1 i 1. divisjon og Voll 2 i 2. divisjon. Som følge av lavt antall lag i 

serien ble 1. divisjon spilt som trippel serie. På grunn av omlegging til nytt banedekke på Voll stadion 

spilte laget sine 7 første kamper på bortebane. Til tross for dette hang laget med i toppen hele veien 

og i siste serierunde, 4 minutter på overtid, ble det klart at laget var seriemester med knappest mulig 

margin, på flere scorede mål. Voll 2 gjorde en fin sesong i 2. divisjon og plukket jevnt og trutt med 

poeng. Utover høsten var det mange fra Voll 2 som var med og bidro solid på Voll 1. Voll 2 havnet til 

slutt på en meget fin 5 plass sin divisjon. 

Voll G16 deltok også med et lag i OBOS cupen. Her tok vi oss frem til semifinalen hvor det ble et 

bittert 4-3 tap hjemme mot Kopervik. 

Alt i alt gjorde samtlige spillere en flott figur i årets sesong. Spillerne har virkelig stått opp for 

hverandre. Begge lag har slitt med skader og frafall, men når det røynet på har mange spillere bidratt 

på begge lag og i perioder spilt to kamper i uka. Også A-laget til Voll fikk gleden av å nyte godt av 

flere av våre gutters innsats. Hele 8 spillere fra G16 fikk registrert A-kamp i 2019. Vi vil også nevne at 

vi i treningskamp slo årets kretsmester i G16, Vidar FK, 3-1 på Voll stadion. Det er ingen tvil om at det 

bor mye i denne gjengen.. Laget har all grunn til å være stolte av sesongen 2018. 

Innsatspokalen for Voll 1 ble tildelt Mikkel Mølstre 



Innsatspokalen for Voll 2 ble tildelt Mathias Larsen 

I tillegg ble det utdelt en pokal til Eirik Bergli som med 23 mål i serien ble toppscorer i G16 Rogaland 

 

Vi takker sponsorer og dugnadsgjeng for årets sesong. 

 

 

 

 


