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Årsmøte i fotballgruppa  
 

Onsdag 11.02.2015  kl.19.00 
 



Sted: Fotballkiosken 
 

 

Saksliste:  

 

 Valg av møteleder 

 

 Årsberetning 2014 

 

 Regnskap 2014 

 

 Budsjett 2015 

 

 Valg 

 

Infosaker: 

Kunstgress 2015   v/Espen Sørlie el. Christer Sandum 

Retningslinjer for fotballen v/Mari B. Sjulstad 

Fotballskole 2015   v/ Per Klaastad 

HSH-samarbeidet 2015  v/ Mari B. Sjulstad 

 

 

 

Styret har i 2014 bestått av følgende: 

 

Leder:    Mari B. Sjulstad 

Juniorleder 6-12:  Anette Lie 

Juniorleder 13-16: Bente S. Skaug 

HSH:   Mari B. Sjulstad 

Sekretær:  Bente S. Skaug 

Kasserer:   Linda Sogn 

Materiell:  Christer Sandum 

Anlegg:  Håvard Langås 

   Severin Vierdal  

   Fredrik Herland 

Trenerkoordinator: Claus Holm 

Kioskansvarlig: Cecilie O. Staveli 



Fairplay kontakt: Irfan Bender 

 

 

2014 har vært er år fylt med mange treninger, kamper og turneringer for yngre og eldre spillere i 

fotballgruppa i Svarstad. Trenere, lagledere og foresatte gjør en stor innsats for at alle skal trives 

og ha et godt sportslig tilbud gjennom fotballen. Vi har mange med, men det er plass til fler på 

laget! 

 

Kampsesongen ble sparket i gang på grassbanen tidlig i mai. Jente- og guttelag fra 7 år til 

seniorherrer har spilt i årets sesong, totalt 19 påmeldte lag administrert av Svarstad (+ 4 

samarbeidslag administrert av Hvittingfoss eller Hof).  

 

Klubben stod som arrangør av aktivitetsturnering for 6 og 7åringene på grassbanen den 27.mai, 

24 påmeldte lag fylte skoleplass og fotballbanen. Klubbdommere ledet gjennomføringen av 

kampene, i samarbeid med speaker Espen. Kiosken gikk godt og det var en flott og varm tirsdag 

ettermiddag og kveld for deltakere, publikum og arrangører. 

 

I mai ble også J8 kåret til månedens fair play lag i kretsen. Spillere, trener og lagleder ble hedret 

under fotballskolen. God innsats og til inspirasjon for resten av lagene i klubben! 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fotballskolen ble avholdt første helg i sommerferien og startet dermed om ettermiddagen siste 

skoledag. Dette skapte noen endringer i programmet, men det ble uansett en fotballfylt helg med 

mye moro. Vi fikk i år besøk av John Arne Riise, han var rundt og viste fram litt ferdigheter og 

pratet med alle gruppene på fredagsøkta. Tid til å intervjues av både Per Klaastad og TV2 ble det 

også.  

 



 
 

Grassbanen trang vann denne varme sommeren, så banemannskapene med Håvard i spissen har 

hatt litt å stri med. Totalt sett har banen holdt så godt som den kan, med såpass mye slitasje og 

kamper.  

 

Et tilskudd i fotballfamilien i Svarstad er oldboyslaget som trener hver søndag under ledelse av 

Claus. De er ikke påmeldt i serie, men trives med å trene. Skadestatistikken er dog noe høy, men 

vi satser på bedring av denne i takt med økte ferdigheter. 

 

I oktober ble det holdt dugnadsfest for trenere, lagleder, oldboys og damelag. Det ble en trivelig 

sammenkomst for mange av dem som stiller opp for klubben. Håper dette blir en fast tradisjon for 

å hedre dugnadsånden!  

 

Den 11.november 2014 ble det endelig vedtatt, i Lardal kommunestyre, at kommunen vil bidra 

med avgjørende kroner for å få realisert kunstgressbaner i Svarstad. Tippemiddelsøknaden er 

sendt og godkjent for bygging av en 7`er og en 11`er bane der hvor grassbanen er i dag. Vi ser 

fram mot byggestart i 2015. 

 

Svarstad ILs fotballgruppe vil takke sponsorer av klubb og bidragsytere i kunstgressprosjektet, 

uten dere ville denne satsingen ikke vært mulig! 

 

Vi vil også takke spillere, klubbdommere, trenere, lagledere og foreldre som bidrar med kjøring, 

vaffelsteiking og dugnad! Sammen er vi en real breddeklubb, som gir mange en arena å trives og 

lykkes på!  

 

 

Mari B. Sjulstad 

Leder, Svarstad ILs fotballgruppe 

 
 
LAGRAPPORTER 2014 
 

Lag: J07 / G07      
Rapporten er skrevet av: Geir Martin Holtan 

 
Lagverv: 



Lagleder: Geir Martin 

Trenere: Ole Henrik / Geir Martin 

 
Trening: 

Mandag fra kl. 18-19 

 
Kamper/Cuper (evt. tabell): 

Aktivitetsturnering. To påmeldte lag, Svarstad 1 og Svarstad 2 

 
Laget har bestått av: 

 

Svarstad 1: 

Astrid 

Eirik 

Jakob 

Kenneth 

Maria 

Kapeh 

Sander 

Tollef 
 

 

 

Svarstad 2: 

Franz 

Henrik 

Ingebjørg 

Maren 

Patrick 

Sahand 

Sebastian 

Vestein 
 

 
Kurs for trenere og lagledere: 

Geir Martin deltok på barnefotballtrenerkurs med Francis Caleb i Hvittingfoss 6., 8. og 11. mars. 
 

Oppsummering av sesongen 2014: 

Vi har hatt godt oppmøte på alle treninger, og ungene ser ut til å trives. Det har også vært godt 

oppmøte på aktivitetsturneringene, og vi har vært mange nok til å stille 2 lag, noe som har vært 

positivt med mye spilling for alle sammen. Vi har en del spillere fra Steinsholt og har derfor lagt 

annenhver utetrening til banen på Steinsholt. Her er det godt med plass, og banen har stort sett 

vært bra. I Svarstad har vi spilt på langsiden, bak reklameplakatene, og det fungerte også fint.  

 
Tilbakemelding til styret: 



Da det er en del spillere fra Steinsholt i de fleste klasser synes vi styret kan oppfordre lagene til 

også å legge noen utetreninger dit. Mer aktivitet der vil kun være positivt. Banen på Steinsholt 

har stort sett vært bra i sommer, med unntak av at gresset (og soppene) var vel langt mot slutten 

av sesongen. Nettene i de store 11er-målene bør byttes. 

 

Det bør legges opp til mer deling av Huldrehallen. Det kan for eksempel fordeles slik at 2 lag 

som trener til samme tid bytter på å trene i Huldrehallen og gymsalen.    

 

 

LAG   G8 
LAG: Gutter 8 år var et lag u/vår sesongen. Det ble veldig mange på et lag, ca 16 gutter, lite 

spilletid på kamper etc. Vi foretok et lite foreldremøte på en av guttas treninger, og kom frem til å 

dele gutta i to lag etter sommer ferien. Gutta ble meldt inn til kretsen som Svarstad Rød og 

Svarstad Hvit. Dette har fungert fint. 

 

Rapporten er skrevet av: Ingunn J Baklie 

 

Lagleder: Ingunn J Baklie 

Trenere: Tom Skaug og Eddy Arnesen 

 

Trening: Våren 2014 og ut sesongen har gutta trena torsdager fra 17.30-18.30. For tiden trener 

gutta i Huldrehallen på fredager fra 17-18.30. For trenerene passer det fint med treninger på 

fredager. Men de kan ikke forvente at alle har mulighet til komme, da det er starten på helg og 

noen reiser på hytta, osv. Likevel gir trenerene uttrykk for at det er bra oppslutning på fredags 

treningene.  

 

Kamper/Cuper: Gutta har vært fornøyde med mer spilltid under høstens serie kamper. Svarstad 

Rød ”dro i land” noen seiere, veldig stas. Vi deltok på Dnb”s fotball cup i høst, gratis cup på 

Lovisenlund. 

  

Laget har bestått av:  

Svarstad Hvit: Remy Aleksander, Thomas, Ole Einar H. S, Ludvig, Daniel, Brage, Kristian, 

Sondre. (Brage sluttet høst sesongen).  

Svarstad Rød: Falk, Oliver, Tobias, Ole Einar G, Simon, Nicholas, Even August, Mathias, 

Theodor.  

 

Oppsummering: Trenerene gir uttrykk for at det går bra på treningene. Guttene viser interesse og 

er engasjerte.  

 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Lag: J 8     

Rapporten er skrevet av: Charlotte Lindem 

 
Lagverv: 

Lagleder: Hege Tallakstad Bergan 

Trenere: Charlotte Evjen Lindem 

 

Trening: Mandager 18.00-19.00 

 
Kamper/Cuper (evt. tabell): 

sesongen med litt jevnere lag, så hadde vi 3 tap og 2 seire. Vårsesongen ble vi kåret til månedens 

fair play lag – og det var gøy og sosialt med ut å spise pizza og medalje utdeling ble det på 

 

  
Laget har bestått av: 

Andrea Lie Nascimento, Isabel Bender, Mathilde Baklie, Annemarte Steinsholt, Hannah Bergan, 

Kaja Asmyhr, Sofie Lindem, Andrea Hustuft Solberg, Tomine Thorsen (jenter 08) og Helene 

Sandum, Linn Alexandra Ovenstad, Malin Brandsgård Skaug og Alyssa Jodanovic (jenter 09) 

 
Kurs for trenere og lagledere: 

Vi har begge tatt C linsens kurs som gikk i Hvittingfoss 
 

Oppsummering av sesongen 2014: 

En super sesong med flinke arbeidsomme jenter –de jobber som et lag og er i god utvikling. 

Treningsforholdene har vært bra for oss i år og banen har alltid vært bra til kamp. Dommerne har 

vært ferske, men gjort en veldig god jobb. Vår første sesong i serie og det har vært artig! 
 

Tilbakemelding til styret: 

Det ble som nevnt på evalueringsmøte litt tull i starten av sesong med jenter 09, siden de plutselig 

sto uten lag. Ingen problemer å ha med disse jentene på trening, men hvordan man skulle gjøre 

det med kamp situasjon ble vanskelig når ingen foreldre meldte seg til å drifte laget på kamp. De 

sto jo også uten nok spillere til et lag. Vi er med dem 13 stk, og spiller 5`er. Så dette må vi ta opp 

til vurdering før neste sesong. Hvordan løse det å melde på to lag. De kan fortsette å trene med 

 















 
 

 

 

Lag:  Svarstad ulvene (gutter født 2005)   

Rapporten er skrevet av: Ida Halvorsen 

 

Lagverv: 

Lagleder: Ida Halvorsen (Svein Dalehamn frem til august/september) 

Trenere: Per Ander Klaastad og Svein Dalehamn 

 

Trening: 

Hatt trening hver mandag og torsdag (bortsett fra når det har vært kamp i stedet). Etter høstferien 

har vi hatt trening en gang i uka i Huldrehallen. 

 

Kamper/Cuper (evt. tabell): 

Vært på to cuper, en på vårhalvåret og en høsthalvåret. 

Hatt ca. en kamp i uken. 

 

Laget har bestått av: 

Joakim Valentino Klaastad, Syver Halvorsen, Sander Fjellheim, Nichlas Larsen, Siver Sirwan 

Akrem, Sebastian Dalehamn, Yrjar Hustuft Holtan, Alexander Lie Hanstad, Ayuub Mohamed 

Cade, Eric Skinner, Daniel Stensholt Hansen, Ole Reidar Loftstad, Henry Johan Lie og Tord 

Eivind Halvorsen. 

 

Kurs for trenere og lagledere: 

Ikke deltatt 

 

Oppsummering av sesongen 2014: 

Et aktivt fotball lag, med engasjerte trenere! Gutter som er ivrige. Flere har også deltatt på 

barmarkstreningen til skigruppa. 

 

 

 

Tilbakemelding til styret: 

Ønsker «opplæring» i hvordan sette opp kamper, bestille bane og dommer etc. Førstehjelpskurs 

for lagledere og trenere? Kurs i barnepsykologi med tanke på bruk av lagidrett som 

forebyggende? Mer informasjon med tanke på baner, fotballkiosk, tilbud og lignende. 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lag: Svarstad G-10     

Rapporten er skrevet av: Lene L. Hvaal 

 
Lagverv: 

Lagleder: Vibecke Sandaas 

Trenere: Marianne Kristiansen (høsten), Roger Skaug (hjelpetrener) og Lene Langerud 

Hvaal (vår og høst). 

 
Trening: Vinteren -13/14 var det foreldrene som byttet på å trene guttene i gymsalen på torsdager 

fra kl.17-18. Trenerne startet opp med utetrening 22.april -14. Treningstida var da tirdager kl.18-

19.30. 

Høstens trening startet 18.aug. Treningsdagen var da på mandager og med samme tidspkt. som på 

våren. 
 

 

Kamper/Cuper (evt. tabell): 

Laget spilte 6 kamper i vårsesongen. 

Tømmerholt –Svarstad 6-3 

Svarstad -Kvelde 3-10 

Ramnes-Svarstad 8-2  

Svarstad- Ivrig 3-5 

Svarstad-Kodal (Det ble seier og vi var så glade at vi glemte å føre opp scoringer) 

Sandefjord-Svarstad (Det ble stort tap og vi var så skuffet at vi ville ikke føre antall scoringer) 

 
Laget var med på cupen i Svarstad 25.mai-14. Dette var guttene svært fornøyd med. Laget spilte 

5 kamper og burde vært delt i to lag for å få mer spilletid. 

Høstsesongen meldte vi på to lag. Svarstad rød og Svarstad blå. Marianne Kristiansen ble da med 

som trener for Svarstad rød. Hvert lag var satt opp med 6 kamper hver. 

Resultater for Svarstad blå:  

Svarstad blå-Gøif 0-7 

Store Bergan Virik- Svarstad blå 10-1 

Svarstad blå- Helgerød ? 



Nanset blå- Svarstad blå (fikk aldri kontakt med Nanset) 

Svarstad blå –Kodal 5-1 

Teie-Svarstad blå 6-2 

Resultater for Svarstad rød ble notert, men ikke tatt vare på så jeg fikk det inn her. 

 
I høst tok vi med oss en cup på Tollnes i Skien 27.09.14 og slo det sammen med avslutning med 

pizza på Peppes og bading i Skien fritidspark. Dette ble en vellykket dag. Vi hadde denne gangen 

meldt på  to lag, så det ble mye spilletid på gutta. 

 
Laget har bestått av: 

Halvor Myhre Henning                        Nicholas Thoresen 

Even Edland                                       John Elias Hvaal 

Andreas K. Ruberg (vårsesongen)       Syvert Skaug 

Andreas S. Hannevold                        Augustas Vaiciulis 

Kim Aron Golid                                   Kasper Bergan 

Albert  Marthinsen                               Sander Bergan 

Hallvard Tjentland                               Aleksander Kjær Hansen 

 

 

Kurs for trenere og lagledere: 

Ikke vært med på noe. 
 

Oppsummering av sesongen 2014: 

Det har blitt en del tap på guttene, men de har holdt motet oppe og gledet seg stort hver gang 

laget har skåret. Det er en aktiv og skravlete gjeng og lede. Det er litt utfordrende å få dem til å 

gjøre en skikkelig innsats på ulike øvelser, de vil aller helst bare ha kamptrening. Når vi har vært 

to trenere har vi kjørt en del keepertrening og det har en del av guttene vært veldig fornøyd med. 

Mange begynner virkelig å lese spillet litt mer, og det utpeker seg mer hvor den enkelte gjør det 

best på banen.  

Vi er veldig fornøyd med at vi meldte på to lag på høsten. Dette gjorde at kampene gikk lettere 

fordi det ikke var så mange og bytte inn og holde oppsyn med på sidelinja. Blått lag måtte låne en 

del spillere fra rødt siden en spiller sluttet på høsten, men spilleren på rødt lag stilte mer enn 

gjerne opp på en ekstra kamp. Flott! Gutta gleder seg til neste sesong og til å spillere på 7-er lag. 
 

 
Tilbakemelding til styret: 

Flott med mange nye dommere og det har ikke vært noe problem for oss å skaffe dommer til 

kampene. 

 

 
Lagrapport fra jenter 2003  
 

Navn på spillere: 

Kristin Jakobsen, Eline Skjerven, Nora Gjetterang, Emilie Helgeland, Victoria Skinner, Andrine 



Smukkestad, Marte Halvorsen, Ine Sofie Langerud, Synne Marie Skaug,  Hana Islamovic, Marthe 

Engelstad, Pernille Sjulstad 

 

Trener: 

Kirsten Engelstad 

 

Oppmann: 

Laila Lie 

 

Litt om sesongen: 

Første år som 7èr, og jentene gledet seg veldig til endelig å få spille på større flate. Vi hadde en 

kort treningssesong på våren, så starten ble litt brå. Jentene fikk spille 5-6 kamper på våren, og 

det ble nesten bare tap. De måtte spille seg inn i systemer, få opp kondis og lære seg til å mestre 

rollene på banen. På høsten var dette mer på plass, og da spilte de veldig bra fotball med forhøyet 

grad av spilleforståelse, og vant nesten alle kampene. Enda er fleksibiliteten stor i forhold til 

plassering på banen, og vi har bl.a. mange som vil være keeper. På høsten var vi også på en cup 

på Tjøme. Her spilte vi 3 kamper, og vant alle. Jentene har et flott samhold, og vi har et høyt 

oppmøte på treningene – så å si alle kommer hver gang  

 

 

Lag: G11     
Rapporten er skrevet av: Justin Seawright 

 
Lagverv: Lagleder: Justin Seawright 

Trenere: Claus Holm 

  
Trening:  

Vi har prøvde å få til to treninger i uken men etter at kampene kom i gang måtte det tilpasses 

rundt kamp oppsett. Vi har hatt godt oppmøte til alle treninger. Trening har fortsatt ute frem til 

første uken i desember med fortsatt godt oppmøte. 

 
Kamper/Cuper (evt. tabell): 

Pre sesong cup på Halsen i Larvik, gode jevne kamper, gå med smak før serie kampene begynte. 

Kiwicup på Skrim 7’er fotball hvor det er godt å møte litt andre lag. 

Vår kamper var veldig ujevnt med nivå tydelig mellom lagene. Gutter tok det med fatning og 

spilt godt lag fotball med mange involveringer. 

Høstens kamper var jevnt og godt spilt med utvikling på alle områder.  
  

Laget har bestått av: 
 

Jonas Hannevold-Johannessen 

 
Syver Stensholt-Sandum 

 
Espen Holmdahl-Løver 

 
Ole Henrik Skaug 

 
Joachim Langås 

 
Omran Aziz 

 
Mads Olav Ottosen (vår) Karl Akselsen Seawright 



  
Dennis Bender 

 
Nicholas Engelstad 

 
Kristoffer Bernstsen 

 

Martin Tallakstad Bergan 

 

Cato Ng Bergan 

 

Juliander Halle Larsen 

Casper Larsen 

 

Heine Lunde (høst) 

 

Lukas Drungys 

 

 
Kurs for trenere og lagledere: 

Claus har deltatt på utvidelse trener kurs gjennom klubben. 

 

Oppsummering av sesongen 2013: 

En stor takk til alle foreldre for oppmøte og oppfølging på trening og kampene spesialt. Etter har 

vært litt frempå med påmelding av laget i vår sesong var det en del ujevne kamper. Må passe oss 

på hvor vi påmelde laget til neste år slik at ikke spilleren miste mote tidlig i året. Vi har vekslet 

mellom 15 og 16 spiller gjennom året med litt fra fall (interesse) og ny spiller som vil prøver seg. 

Jobber kontinuerlig med holdning til og mellom hverandre på trening og kampene.  

Tilbakemelding til styret: 
Stort takk til styre for deres jobb for klubben. 

 

 

 

Lag: J12     

Rapporten er skrevet av: Lagleder for J-12 – Per Einar Hoff 

 

 
Lagverv: 

Lagleder: Per Einar Hoff 

Trenere:  Bjørn Vorre og Geir Rambo (sistnevnte kun vårsesongen) 

 
Trening: 

Laget trente sammen med tilsvarende lag fra Hvittingfoss, i hallen i Hvittingfoss  - fra nyttår og 

fram til etter påske. Dette var nyttig, og gjorde laget bedre forberedt til seriestart.  Etter det trente 

de en gang i uka ute fram til vårsesongen var over. Oppstart litt før nytt skoleår begynte i august, 

men det har vært muligheter for å trene noe sammen også i løpet av sommeren. Noen av jentene 

deltok på fotballskolen i Svarstad. 

 
Kamper/Cuper (evt. tabell): 

Laget har ikke deltatt på noen cuper, men har spilt i den ordinære kampserien. 

  
Laget har bestått av: 

Martine Hvaal Saga, Emma og Ninni Røsholt, Mina Schjerven, Sigrid Lobben, Richarda 

Klaastad , Silje Bergan, Stine Rambo (kun vårsesongen) , Stine Asmyhr, Selina ? og Anna Elida 

Hoff. 



Kurs for trenere og lagledere: 

Bjørn Vorre har deltatt på samlinger for trenere i fotballgruppas og kretsens regi mv. 
 

 

Oppsummering av sesongen 2014: 

En veldig  bra sesong, spesielt høstsesongen hvis man legger kampresultatene som grunnlag for 

vurderingen. I høst ble det 5 seire og 1 uavgjort.  

 
Tilbakemelding til styret: 

Det har vært noen problemer med å skaffe dommere til hjemmekampene. Vi tror det skyldes at 

mange av de aktuelle dommerne har egne treninger og kamper på de aktuelle tidspunktene. 

Viktig å skolere de yngre dommerne godt, slik at de tør å lede kampene tydelig og klart. 

Lag: G12     

Rapporten er skrevet av: Ove Henning Berrefjord 

 

 
Lagverv: 

Lagleder: Ove Henning Berrefjord  

Trenere: Jarle Lauritsen og Ove Berrefjord 

 
Trening: 

1-2 ganger i uken hele året, fra januar til 10.november. 

Treningsvillig og flott gjeng som vi har hatt mye moro med både fotballmessig og sosialt. I år 

hadde vi også trening i sommerferien ettersom vi skulle til Norway Cup. Sommertreningen var 

felles med jenter 13-14. 
 

 
Kamper/Cuper (evt. tabell): 

Har deltatt i seriespill både i vårhalvåret og i høst. 

Deltok i sommer i Norway Cup hvor vi spilte 6 cupkamper og 3 treningskamper i løpet av 5 

dager. Både i NC og serie har det blitt en god del tap, men de fleste kampene har vært ganske 

jevne. Vi synes guttene har kommet seg masse gjennom året både individuelt og som lag. 

 
Laget har bestått av: 

Ali Yusuf   Aurimas             

Einar Solberg   Henrik Holtsdalen  

Håkon Berrefjord    Håkon Thoresen 

Jacob Smukkestad   Joakim Myhre          

Kevin Lunde               Lars T.Hagen             

Ole Jacob Ovenstad  Simen Lauritsen        

Vemund Hogstad Lie  Morten Steinsholt (høsten)                

 

Kurs for trenere og lagledere: 

Har ikke deltatt på noe 
 

Oppsummering av sesongen 2014: 



En flott sesong hvor det synes som om guttene har hatt det veldig moro, og for oss trenere har det 

vært en kjempetrivelig gjeng å jobbe med. Særlig vil vi framheve Norway Cup som suksess. 

Guttene koste seg både med fotballen, konserter, Frognerbad m.m. Men mest av alt så koste vi 

oss på Trosterud skole. Makan til trivelig gjeng å dele klasserom med skal en leite lenge for å 

finne. 

Både NC og sesongen ellers så har vi hatt en guttegjeng som er helt fri for konflikter både på og 

utenfor banen. 

Sesongen ble avsluttet søndag 16.november med curling og pizza i Skien.  

 
Tilbakemelding til styret: 

Flott sesong der dere gjør en god jobb som styre. Ting legges fint til rette for oss, og nå blir det 

spennende med kunstgress. Et bitte lite hjertesukk som dere kan ta med til kretsen; Hvorfor kan 

ikke lag melde seg opp i den divisjonen som er naturlig ut ifra treningsmengde. Vi møter noen 

bylag som burde vært på A-nivå og ikke på C. 

 

 
Lag: HSH G13   

Rapporten er skrevet av: Espen Klareng 

Lagverv: Oppmann:  Espen Klareng 

Trenere:  Odd Bjarne Hjelvik, Glenn Reidar Lie, Runar Støland, Trine O. 

Johansen 

   
Samarbeid (Hof/Svarstad/Hvittingfoss): JA 

 
Trening: Torsdag 18.30 

 
Kamper/Cuper (evt. tabell): Vi har stilt med ett lag i 3. div og ett i 4.div: 

 

3. div: Med kamper igjen mot Teie 2 og Tjølling: 

 
4. div: Vi er ferdigspilt, en kamp igjen mellom Teie 3 og Borre 



 
Laget har bestått av: 9 spillere fra Hof, 11 fra Svarstad og 5 fra Hvittingfoss 

Fornavn Etternavn Lag 

Patrick A. Hansen Hof 

Eirik Brendstuen Hof 

Arve Daae Solberg Hof 

Ole-Øyvind Herland Hof 

Petter August Klareng Hof 

Fredrik Olsen Hof 

Mathias R. Nordeng Hof 

Theodor Sjue Hof 

Lars Sommerstad Hof 

Sebastian B. O. Johansen Hvittingfoss 

Adrian Hjelvik Hvittingfoss 

Simen Hvål Hvittingfoss 

Ole Markus Lie Hvittingfoss 

Vegar Torsteinsrud Hvittingfoss 

Ola Strand Lyngdal Svarstad 

Mats Tallakstad Svarstad 

Markus Røsbekk Concha Svarstad 

Jonas Eide Svarstad 

Gustav Halvorsen Svarstad 

Hans Eilert Hvaal Svarstad 

Cornelis Koomen Svarstad 

Lars Ormestad Langerud Svarstad 

Leo Røer Svarstad 

Aadulkadir Hassan Yusuft Svarstad 

Heine Berg Svarstad 
 

 

Utstyr: Nye drakter og bukser sponset av Spar Hvittingfoss anskaffet for sesongen 

 
I vårsesongen meldte vi på et 11’er og et 7’ lag i serien. Det vi ikke var klar over var at 7’er 

serien bestod av både 13 og 14 åringer i tillegg til 13/14 år blandet. Dette innebar at vi møtte rene 

14 års lag. Noe vi synes var en stor utfordring for våre spillere. Derfor bestemte vi oss fra ferien 

av og prøve å stille med to 11’ lag, henholdsvis 3. og 4. div. Vi har kommet oss gjennom 

høstsesongen og klart å stille lag til alle kamper, men dat har vært en utfordring å sy dette 



sammen. En stor takk til Espen Klareng som har holdt hodet både kaldt og klart i en ofte litt 

kaotisk fotballhverdag. En stor prestasjon å sy dette sammen.  

Behovet for personer rundt laget skal ikke undervurderes, da vi har en spillergruppe på ca 25 

spillere med to 11’er lag i serie. I tillegg skal det også organiseres treninger har medført noen 

utfordringer. Vi har vært 5 faste voksne rundt laget og det har faktisk ikke vært for mange. En 

honnør til Runar Størland som ikke er forelder, men har vært med som trener og leder gjennom 

hele sesongen. 

 
Mange spillere på laget vårt har tatt mange og gode steg i riktig retning til å utvikle seg som 

fotballspiller. Skal de ta nye steg vil nok mer trening være utslagsgivende, èn trening i uka er nok 

i minsta laget.  

 

Det var virkelig positivt for våre keepere at vi fikk med oss Trine O. Johansen som keepertrener i 

høst. Vi har helt klart kunne oppleve fremgang blandt våre keepere både ferdighetsmessig og ikke 

minst har gitt dem mer trygghet som keepere. 

 
Deltakelse 

Simen Hvål har deltatt på kamper- og bylagssamlinger G13 

Adrian Hjelvik har deltatt på kamper- og bylagssamling, samt kretslagssamlinger G13. Han har 

også kvalifisert seg til deltakelse på Strømsgodset Toppfotball elite akademi i Drammen 

 
Sesongavslutning 

Årets sesongavslutning ble gjennomført som den opplevelsekveld på Ullevaal stadion i 

forbindelse med landskampern Norge – Estland onsdag 12. november. Vi fikk en omvisning på 

stadion hvor noen av gutta også fikk prøvesitte kongetribunen og noen fikk testet hvordan det var 

å være på pressekonferanse. Det ble servert pizza og brus. Landskamp fikk vi også se, men den er 

det ikke så mye å skrive om da Norge tapte 0-1. At vi fikk se ungdomsidolet Martin Ødegård 

spille ble godt mottatt av guttene 
 

 

 

 

 

 

 

Lag: J 13-14     

Rapporten er skrevet av: Ove Henning Berrefjord 

 
Lagverv: Lagleder: Trine Lunde og Ove Henning Berrefjord  

Trenere: Trine Lunde og Ove Berrefjord 

 
Trening: 

1-2 ganger i uken hele året, fra januar til 17.november. 

Treningsvillig og flott gjeng som vi har hatt mye moro med både fotballmessig og sosialt. I år 

hadde vi også trening i sommerferien ettersom vi skulle til Norway Cup. Sommertreningen var 

felles med G12. 



 
Kamper/Cuper (evt. tabell): 

Har deltatt med lag både i 7-er og 11-erserien både i vårhalvåret og i høst. I begge seriene ble det 

nokså jevn fordeling mellom seire og tap. Seriene har vært veldig jevne, og særlig nå i høst har 

tapene våre nesten bare vært 1-målstap. 

Deltok i sommer i Norway Cup hvor vi spilte 4 kamper. I B-sluttspillet ble vi slått ut første 

kampen av Høyang 1-2 på golden goal etter 1-1 ved full tid.  

Hele sesongen i gjennom har jentene vist stor fremgang både individuelt og som lag. Laget består 

av veldig jevne spillere, der noen har ligget litt foran, mens ingen har sakket akterut. Spillemessig 

kan laget utfordre de fleste motstandere, men vi har slitt litt med avslutningene, og det har 

resultert i noe stang ut. Men alt i alt en sportslig flott sesong. Verdt også merke seg at vi har med 

5 jenter på Larviks bylag.  

 
Laget har bestått av: 

Anne Berrefjord (høsten)  Anne Lyngdal 

Ida Lunde    Thea Allum 

Ida Jonassen    Karoline Sjulstad 

Kjersti Edland    Linn Helene Hem    

Silje Gjerden    Stine Barø  

Jane Gonzales Sand (vår)  Thea Engelstad 

Mathilde sogn Sørlie   Emilie Romuld Helgeland 

Martine Nakjem   Janita Thorsås 

Solveig Omholt Staveli  Kristine Kjær Hansen (vår) 

 
Kurs for trenere og lagledere: 

Trine har deltatt på et par dagssamlinger i regi av HSH. 
 

Oppsummering av sesongen 2014: 

En flott sesong hvor det synes som om jentene har hatt det veldig moro, og for oss trenere har det 

vært en kjempetrivelig gjeng å jobbe med. Særlig vil vi framheve Norway Cup som suksess. 

Jentene koste seg både med fotballen, konserter, Frognerbad, shopping m.m. Men mest av alt så 

koste vi oss på Trosterud skole. Flotte jenter som det var helt uproblematisk og bare flott å ha 

med til storbyen. 

Både NC og sesongen ellers så har vi hatt en jentegjeng som er helt fri for konflikter både på og 

utenfor banen. Det samme skrev jeg på G12-rapporten, og det er faktisk slik at på vegne av oss 3 

trenere, så kan jeg si at trenerjobben med disse ungdommene har gitt oss så mye at det er et 

privilegium å få lov til å være trenere. 

Sesongen ble avsluttet lørdag 22.nov. med kvinnecupfinale i Telenor Arena og shopping + pizza i 

Oslo.  
 

Tilbakemelding til styret: 

Flott sesong der dere gjør en god jobb som styre. Ting legges fint til rette for oss, og nå blir det 

spennende med kunstgress. 

Styret skal også ha ros for at det i Svarstad satses mye på jentefotball. Når det gjelder disse 

jentene, så er det viktig at de satses på videre. Det er viktig å merke seg at det er mange jenter 

som har spilt i mange år, og det er veldig få av de som begynte som 7-åringer som har sluttet. 



 

ÅRSBERETNING 2014 

HSH G2000 

 

TRENER OG LAGLEDERE 

Trenere vår og sommer: Morgan Nakjem (Svarstad) og Bjørn Antonsen (Hof). 

Trenere høst: Morgan Nakjem og Eirik Lindsholm (begge Svarstad). 

Lagledere: Anitra Fossum (Hof) og Monja Hartwich Langerud (Svarstad). 

Laglederne fratrer etter endt sesong. Det er uavklart i skrivende stund om trenerne fortsetter. 

Laget ønsker hjelp fra HSH-ledelsen dersom det blir vanskelig å finne erstattere. 

 

SPILLERE 

Fra Hof: Henning Solberg, Kristoffer Onshuus Antonsen (kun vår og sommer), Marcus Eger, 

Sivert Åmodt Amundsen, Stein Fossum Grønseth, Jakob Almenningen. 

Fra Svarstad: Adrian Baklie, Anders Hartwich Langerud, Andreas Eriksen, Audun Melby 

Jacobsen, Benjamin Østby Bruseth, Emil Rambo, Gustav Skaug, Henrik Holtan, Maow Yusef 

Abdukadir, Osman Ahmad, Sindre Sømoe, Tommy Nakjem, Erlend Bergstå Gerhardt, Sigurd 

Lunde (kun høsten). 

Ingen spillere fra Hvittingfoss. 

 

TRENINGER 

Før påske: To treninger pr uke, én i Svarstad og én i Hvittingfoss. 

Fra påske til sommeren: En trening pr uke. Vanligvis i Svarstad, enkelte ganger i Hof. 

Høsten: Én trening pr uke i Hof. Ingen i Svarstad. 

To svarstadspillere har vært på banen og fått være med de gangene det har vært for få på a-

lagstrening. To andre svarstadspillere har spilt en kamp for G15. 

KAMPER OG CUPER 

 Seier Tap Uavgjort Totalt antall kamper 

Våren 5 3 3 11 

Høsten 2 5 0 7 

Sum    18 

 

Vårens hjemmekamper gikk i Svarstad, høstens i Hof. 

Laget deltok på Norway cup. 

 

SOSIALT 

Laget hadde avslutning på Mester’n Bowling i Tjølling. Spillerne fra Svarstad og Hof mikser fint. 

 

 

Lag: J16 (98/99)    

Rapporten er skrevet av: Karianne Borge Nørsterud 

 



Lagverv: 

Trenere:  Hovedtrener Knut Solberg (HOF) 

  Trenere Aina Skullestad 

    Karianne Borge Nørsterud 

    John Allum 

    Rene Hellenes – vinter/vår 

Lagleder: (HIL)  Karianne Borge Nørsterud 

  (HOF)  Knut Solberg 

  (Svarstad) John Allum 
 

 
Samarbeid (Hof/Svarstad/Hvittingfoss):   HSH lag 

 

 
Trening: 

Vi var veldig fornøyde med å få disponere Hvittingfosshallen to økter i vintersesongen. Spillerne 

fikk dermed et bedre grunnlag enn tidligere sesonger. Fire trenere har fordelt på oppgavene, og 

fra januar til april var vi heldige å få hjelp av Rene som var siste års elev på Idrettslinja. Han 

hadde ansvaret for en økt i uka i denne perioden.  

 

Treningsoppmøte: 

 Vinter: Veldig bra oppmøte i vintersesongen. Den ene treningen var på fredager, men 

jentene stilte imponerende bra opp. 

 Vår: Det er utfordrende i den alderen, da de både har 10. trinns prøver/eksamener, og 

obligatoriske konfirmasjons forberedelser å ta hensyn til. Noen greide å prioritere fotball, 

mens andre dabbet litt av. Det var til tider få på treningene som gjorde det vanskelig å få 

kvalitet på spillet. Flere prioriterte da kampene fremfor treningene. 

 Høst: mange fikk en ny skolesituasjon, med lange dager. Vi ble enige med dem om å 

redusere treningsmengden noe, slik at flere kom på trening samtidig.  

 

 
Kamper/Cuper (evt tabell): 

Kamper 

Vårsesongen:  

Vi hadde heldigvis en stor gjeng med oss inn i vårsesongen. Det var godt å ha i forhold til at 

mange falt ut på grunn av skader, sykdom, skole, etc. 

Vi vant 4 kamper, tapte 3 og spilte 1 uavgjort. Vi tapte første kamp stort, men ellers var vi godt 

fornøyde med det laget presterte. Det ble mange morsomme og spennende kamper. Som tabellen 

viser ble det "close race" på slutten. 
 



 
 

Høstsesongen: 

Vi greide å stille lag, men ble helt avhengige av å låne spillere fra lagene under. Dette viste seg å 

fungere veldig bra. Vi fikk låne gode 14 åringer på hver kamp, og 16 års laget var veldig trofaste 

i forhold til å stille opp. All ære til dem for det. Vi startet knallbra. Lå øverst på tabellen, etter tre 

strake seiere og målfest med 15 mål.  Så ble det det noen baklengs, men alt i alt en bra 

høstsesong. Vi endte opp på plass nr 5. Samme poengsum som 3 plass, men igjen med dårligere 

målforskjell. 
 

 

 
 

 

 

Cuper  

Siden vi hadde et stort lag i vårsesongen, valgte vi å bli med på noen cuper, slik at det totalt sett, 

serie/cup, skulle bli mer spilletid på hver enkelt. 

Vi bestemte oss for tre cup’er; vinter, vår og sommer - Flint Cup, Drammens Cup og Norway 

Cup. 

 

Flint Cup, 8. februar 



Innecup i Flinthallen. Her hadde vi med to lag. Dette var en cup med mye fart, røft spill og 

mange mål. De lærte mye av dette, og vi lærte at vi må ha med mange isposer på Cup.  

 

Drammenscup, 5-6 april 

I snødrev på Sandebanen kvalifiserte vi oss videre til neste dag. Det ble B sluttspill, men det var 

vi fornøyde med. Etter to kamper søndag ble vi slått ut. Det var en fin start på sesongen. Godt å få 

komme i gang på stor bane. 

 

Norway Cup 

Den store begivenheten i år var Norway Cup. Det er alltid moro å være på Ekebergsletta, og å 

oppleve aktivitetene knyttet til denne cupen. Spesielt i strålende vær. Vi vant og vi tapte. Vi kom 

til B-sluttspillet, men ble deretter slått ut i første kamp. 

Igjen gikk det ett tonn med isposer, og etter siste kamp var det nok greit å reise hjem… da var det 

ikke mange hele spillere igjen. Cup er spennende, minnerikt, men også tøft.     

I tillegg til eget spill fikk de bla med seg konserter, badetur, bytur og EM finalen for J19.  

 

 
Laget har bestått av: 
 

98 årgangen 

HIL 

Karina Skullestad Nilsen 

Marie Borge Nørsterud 

Vilde Torstensrud (sluttet etter vårsesong) 

Maria Olsen (sluttet etter vårsesong) 
 

HOF 

Mari Sjue  

Karoline Solberg 

Oda Gustafsen 

Siri Petersen (sluttet etter vårsesong) 

Silje Karlsen (sluttet etter vårsesong) 
 

Svarstad 

Ina Allum 

Inger Johanne Hellerud 

Lena Baklie 

Veronica Skare (sluttet etter vårsesong) 

Vilde Eide (sluttet i vårsesong) 
 

99 årgangen 

Svarstad 

Karoline Aadne 

Julie Olsen  
Elise Koomen  

Marthe Lauritzen (sluttet etter vårsesong) 

Kjersti Marie Bårnes (sluttet etter vårsesong) 

Sofie Amalie Bergan (sluttet etter vårsesong) 



 

Overårig fra HOF 

Sasithon Reangkrathok (høstsesongen)  
 

 

Utstyr: 

Fått av Hof - har fungert bra.  
 

Kurs for trenere og lagledere: 

Oda og Karianne var på et lite Keepertreningskurs satt opp av Kretsen,  «Jenter i mål». 

 
Oppsummering av sesongen 2014: 

Vi tjuvstartet med treninger frem til desember. Selve 2014-sesongen startet med en sosial tur til 

Oslo i begynnelsen av januar. Hovedattraksjonen var Idrettsgallaen, men i forkant av denne ble 

det tid til shopping, pizzaspising og kick-off møte der sesongen 2014 ble diskutert.  

 

Vi fikk seks nye spillere (99 fra Svarstad) i 2014, men har også i år mistet noen gjennom 

sesongen. Noen har sluttet på grunn av skader, andre på grunn av skolesituasjon, og andre igjen 

fordi fotball ikke lenger er så gøy. I høstsesongen kom vi derfor i en situasjon der vi vurderte å 

trekke laget fra serien. Men, vi tok sjansen. Jentene stilt bra opp, og det ble en bra høstsesong. Vi 

er veldig stolte over å ha greid å holde laget så lenge.  

 

De har sosialt sett hatt mye moro sammen, og vi synes vi også sportslig har fått et bra lag. 

Til tider har de spilt veldig fin fotball. 

 

Nye lag er nå på gang, men vi har lovet dem treninger ut november. Litt vemodig at det er slutt, 

men vi får håpe at noen beholder fotball-gleden og fortsetter videre på ett eller annet lag. 
 

Tilbakemelding til styret: Takk for samarbeidet. 

 

 

Årsmelding; HSH G16  

 

HSH G16 har bestått av spillere født 2000, 1999 og 1998. Har også hatt noen yngre spillere som 

har hospitert på laget. 

Hvittingfoss har vært administrasjonsklubb.  

Vi startet sesongen med 22 spillere, 13 fra Svarstad, 6 fra Hvittingfoss og 3 fra Hof. 2 spillere har 

falt fra i løpet av sesongen grunnet skade. 

Hovedtrenere: Per Anton Hansen, Jørn Inge Hvål 

 

Assistent trenere: Terje Kjennerud, Anton Tallakstad, Jan Urban Vesterlund 

Lagleder: Ole Weseth 

Laget har hatt ett 7’er- og ett 11’er lag.  

Treninger: 

Laget har hatt 2 til 3 treninger i uka hele sesongen fra nytt år, og dette med bra oppmøte.  

Alle spillerne har hatt en god utvikling.  



 

Kamper/cuper: 

7’er laget har spilt i serie som gikk både vår og høst med 3 seiere og 4 tap. 

11’er laget har spilt i 2. divisjon. Vårsesongen endte dette laget på 5. plass. Høstsesongen vant de 

serien overlegent, full pott på 9 kamper. 

Vi har også vært med på 2 cuper. Re-cup (innendørs)i april og Sandar-cup i august. Sistnevnte 

kom vi til A-slutt spill. 

Avslutning: 

Hele laget reiste til Mjøndalen for å se Mjøndalen –Rosenborg G16 spille NM finale. På 

Mjøndalen spilte en tidligere HSH spiller, William S. Sell. 

Etter kampen spiste vi pizza på Dolly Dimples i Drammen. 

En stor takk til trenerne for den jobben de har lagt ned i laget, som har gjort at de har oppnådd de 

gode resultatene de har fått 

 

 

Seniorfotballen: 

 

Kvinner 

Det har sesongen 2014 vært stilt ett samarbeidslag med Hvittingfoss og Hof på damesida.  

De har stilt i kvinner 7`er serien. Det ble spilt enkel serie, og motstanden varierte stort. På samme 

tid varierte også tilgjengelige spillere på eget lag. Tilslutt endte laget på 14.plass av 15 lag i 

serien.  

 

Menn 

Svarstad stilte lag i 8.divisjon menn i 2014. Mange tidligere svarstadspillere meldte overgang 

tilbake til Svarstad før sesongen. Denne rutinerte gjengen sammen med en gjeng yngre spillere 

dannet dermed årets herrelag. Det var godt oppmøte til hjemmekamper, men ved bortekamper 

sleit man mer med å stille med hel tropp. Mange av spillerne stilt opp som instruktører på 

fotballskolen, og det er både arrangør og våre yngre spillere glade for! 

 

 

  



 

Status for kunstgrass-prosjektet per februar 2015 
Svarstad IL har i lengre tid arbeidet med realiseringen av kunstgrassbane i Svarstad. Målet er å 

bygge en 7-er bane og en 11-er bane der grassbanen ligger i dag.  

I desember 2014 fikk vi tilsagn om tilskudd fra Lardal kommune. I januar 2015 fikk vi beskjed om 

at spillemiddelsøknaden var godkjent. Tidligere har vi fått gavebrev fra det lokale næringslivet på 

til sammen over 700 000,-. Dette betyr de viktigste brikkene i finansieringen har falt på plass.  

Vinteren og våren 2015 kommer vi til å jobbe med å hente inn tilbud på anlegget. Vi håper å kunne 

samle inn mer penger fra næringslivet og private i Svarstad. For at prosjektet skal kunne 

gjennomføres er vi også avhenging av en solid dugnadsinnsats fra bygdas befolkning når vi starter 

bygging.  

Målet er å starte byggingen etter sommerferien 2015 og ha en bane klar i løpet av høsten 2015. 

Vi vil rette en stor takk til alle som har støttet prosjektet til nå. Det er nå moroa begynner!! 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiv kontingent 2014 
 

8-9 år    400 kr 

10-12 år  800 kr 

13-14 år 1000kr 

15-16 år 1200 kr 

17-19 år 1400 kr 

Damer  1000 kr 

Senior  1700 kr 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


