Sport 2019
•

Senior Herrer – Senior herrer A startet året med en sterk tropp der de aller fleste utøverne
fortsatte fra året før. De hadde en god oppkjøring med mange treningskamper og
treningsleir. Dessverre ble det tap mot Brattvåg i 1.runde NM. Som en fin revansje ble det en
sterk 4. plass i Norsk Tipping-ligaen, det sørget for at laget i 2020 er direkte kvalifisert til 1.
runde i NM. Laget gjorde seg bemerket i løpet av sesongen, det medførte at mange spillere
har ønsket seg til klubben i takt med de gode prestasjonene, som viser at vi er attraktive. Alaget har hele året trent 4 ganger i uken + kamp, det er god treningskultur i laget og både
ledere, trenere og utøvere fremstår profesjonelt på trening, kamp og andre arrangementer.
Trenere 2019 var: Frode Fagermo, Magnus Antonsen (høst) og Odd Einar Hatløy
(Keepertrener). For 2020 sesongen er trenere: Magnus Oltedal, Preben Lorgen og Odd Einar
Hatløy (Keepertrener).

•

Senior herrer 2 – Rekruttlaget. Dette laget var et ny-oppstartet lag med spillere fra a-lag og
G19. Laget vant sin avdeling i 6. divisjon, og vil for 2020 sesongen spille i 5. divisjon. Dette var
en god utviklingsarena for våre yngre spillere.
Trenere: Torgeir Glomseth Olsen og Roar Jønsson

•

Senior herrer 3 - laget er en arena for unge og eldre spillere som ikke har ambisjonsnivået
som a-laget. Laget har trent 1-2 ganger i uken gjennom hele året og har en sosial profil. Det
var stor interesse for laget og det har på det mest vært nesten 30 spillere innom trening. Det
ble tøft mot slutten av året med lite spillere på trening og kamp. Men gjennomførte uten å
måtte avlyse noen kamper og representerte klubben på en god måte. B-laget spilte i 6
divisjon.
Trener: Åge Maridal

•

Gutt 19 -Laget var direkte kvalifisering til 1. divisjon som regjerende kretsmestere fra 2018.
Laget møtte Herd i 1. runde i NM. Det ble en spennende kamp der Herd vant til slutt. Som en
fin revansje forsvarte laget kretsmesterskapet fra 2018! Spjelkavik 2 spilte i 3 divisjon.
Spjelkavik deltok i Norway Cup med ett lag i G17 som tok seg til 1/8 dels finale.
G19 har gjennom 2018 trent 3-4 ganger i uken + kamper. Det var lite frafall i troppen på over
35 spillere. Det har med andre ord vært mye og god aktivitet på G19 i 2019. Et historisk godt
år for G19.
Trenere: Torgeir Glomseth Olsen, Roar Jønsson og Christian Åkre.

•

G16 På gutter 16 år stilte vi 2 stk 11’er lag. Ett lag som vant 2. divisjon og ett lag som deltok i
3. divisjon. Laget deltok også på flere turneringer gjennom året med Norway Cup som årets
høydepunkt.
Laget har trent 3 ganger pr uke + kamper gjennom hele året. Laget har lagt stabilt på ca. 25
spillere. Mye og god aktivitet for G16 i 2019.
Trenere: Jørn Killingmo og Frank Ottersen

•

G14 Spilte i 1. divisjon 11’er og ett lag i 7’er serien. Laget deltok på flere cuper og turneringer
med Norway Cup som årets høydepunkt. 7’er laget ble kretsmestere og gruppen kan se
tilbake på en sesong med mye aktivitet og spilletid.
Trenere: Thomas Bjermeland, Jo Nymo Matland (vår).

•

Senior Damer spilte i 9’er/11’er og tok en fin 4. plass i 4.divisjon. De var like mange spillere
som startet året som avsluttet sesongen. På tross av en liten spillergruppe har de holdt
sammen og hatt gode treninger gjennom hele året.
Trener: Magne Kvalø, Magnus Antonsen (vår)

•

Jente 13/14 Spilte 9’er fotball i sesongen 2019. Jentene hadde fin progresjon gjennom året og
håndtere overgangen fra 7’er til 9’er fotball på en god måte. Jente 13 deltok på Norway Cup
og kom til a-sluttspillet og tapte i 32-delsfinalen hvor de gjorde en utmerket innsats.
Trenere: Tom Lahti, Stine Muri og Marco Jønsson.

•

Trenere i Spjelkavik
I sesongen 2019 gjennomførte 7 trenere ett eller flere av delkursene i grasrottreneren (Clisens). I dag så har klubben følgende trenere med denne kompetansen:
UEFA A 1 stk
UEFA B 3 stk
Grasrottreneren 42 stk

Oppsummering:
Vi kan vise til særdeles gode resultater på guttesiden med et a-lag som får en knallsterk 4. plass i
NT-ligaen og sikrer NM, G19 som tar kretsmesterskapet for andre sesongen samt et G14 som tar
kretsmesterskap (7`er).
Damelaget tok en fin 4. plass i serien og arbeidet med jenteløftet har bæret frukter og for 2020
sesongen stiller vi eget dame lag i 3. divisjon.
Lagene har lite frafall, noe som tyder på at det er høy trivsel, og med store barnekull er det en fin
vekst i antall spillere i klubben. Vi har mye aktivitet på feltet, sosialt og deltar i turneringer.
Totalen av høy aktivitet og stor trivsel gir gode resultater.

Torgeir Glomseth Olsen/ Asbjørn Skaro

