
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Beretninger, senior og junior 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ungdomslagenes beretninger. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

ÅRSRAPPORT 

SESONGEN 2015 

FOR 

JENTER 2007-2010 



   

SPILLERSTALL:  
2007: Frida Valseth, Pernille Halkjær, Engla Beckhaug, Evelyn Bryntesen, 

Bless Ndayiragije(fra mai), Emma Lykke Hovind(fra september), Viona 

Quranolli(fra september), Luna Erichsen(fra oktober) og Isabell Fagermo 

Bjarke, 2006 (fra september til desember)   

2008: Emma Berg Myrstad, Erica Elisabeth Mollestad, Tuva Myhre Sperre, (til 

juni)Jenny, Høeg Karlsen(til juni), Emma Sund Midtfjell(fra september), 

Aurora Axelsen(fra mai til oktober) 

2009: Mie Sofie Fodnes, Andrine Amundsen(fra august) Liv Ragne 

Aleksandersen(fra august), Julie Bjerkeli(fra september), 

2010: Julie Larseng, Ine Marie Waldahl Eriksen(fra oktober), Live Marie 

Jørgensen(fra november), Helma Høeg Karlsen(til juni) 

TRENER/LAGLEDER/KONTAKT TIL KLUBBEN:  

Marianne Hammerstad. 

TRENERE/LAGLEDERE: Jarle Berg, Espen Halkjær og Cecilie Larseng. 

 

TRENINGER: 

Vi har hatt en trening i uka fra 5.01 til 18.06 og fra 13.08-30.11. Vi har hatt fri i 

ferier og på helligdager. I desember tok vi en velfortjent pause. Fra januar til 

midten av april og i november trente vi inne i gymsalen på Strupe, ellers har vi 

trent ute. Til sammen har det blitt 36 treninger, og mange har stort frammøte. 

2007 jentene startet trenersamarbeid med 2006 jentene 15.oktober og trente da 

to ganger i uka. De tok også fri i desember.  

På treninga øver vi på bl.a. teknikk, pasninger, føring av ball, vendinger og 

skudd på mål. Vi spiller også smålagsfotball som gjør at hver enkelt jente er 

mye borti ballen. Vi har også leiker som Haien kommer og Stiv heks, Butikken 

er åpen, men vi har alltid ballen med. Jenter generelt spiller fotball kun på 

trening, og derfor er det viktig at alle har ball og kan  

Jentene deles inn etter alder og/eller nivå når dette er nødvendig og hvis det lar 

seg gjøre. Dette er nødvendig blant annet pga at vi innimellom er 4 årganger 

som trener sammen. Det er viktig å se hver enkelt spiller og gi alle utfordringer 

ut fra eget mestringsbehov. De som akkurat har begynt, trenger kanskje å lære 

noe annet enn de som har vært med en stund. Samtidig skal du passe på at alle 

har noen de trives sammen med. Det er et puslespill, og det er ikke alltid alle 

brikker kommer på plass, men med god dialog løses det meste.  

Seriespill:  

I år har vi deltatt med et lag i seriespillet for jenter 8 år. Vi har spilt 11 kamper. 

Det har vært interessant og morsomt og følge jentenes fotballutvikling gjennom 

sesongen.  I vårsesongen ble det noen tap, men i høstens kamper spilte de tidvis 

veldig god fotball. Flere ganger ble ballen spilt fra spiller til spiller og til slutt i 

mål. Flott fotballspill der alle jentene på banen var involvert.   

 



Cuper: 

 01.02: Torvbyen cup i Kvernhushallen.  

 07.03: Remmencup i Remmenhallen. 

 19.04: Bendt it cup i Østfoldhallen. 

 10.05: Fredrikstencup på Strupe. 

 20.09: Avslutningscupen på Begby.  

 24.10: Alle jenter på banen i Østfoldhallen. Vi hadde med et lag i J7 år 

for 2008-2010 og et lag for 2007 i J 8 år. 

 27.12: Romjulscup i Borgehallen for 2007 jentene. 

 

Andre aktiviteter: 

 

 23.02 Kveldsmat etter treninga. 

 21.04 Kick off for barnefotballen på Strupe der politiet holdt et foredrag 

for spillere og foreldre. Noen spillere fra A-laget var tilstede og de yngre 

spillerne kunne for eksempel prøve å score mål på Joacim eller drible seg 

forbi Mathias. Det ble også servert boller og saft. Et hyggelig 

arrangement. 

 06.06: Kvik Halden dagen på Halden stadion med resten av 

ungdomsavdelingen. Jentene bidro med heiarop, blide fjes og flagg da de 

gikk rundt banen for å bli presentert. 

 15.08: Fotballdag på Strupe for alle jentene i klubben. Et flott tiltak som 

vi ønsker skal være hvert år. I tillegg til alle jentene i klubben deltok også 

lagenes faddere fra A-laget 

 9.11 Kveldsmat etter treninga.  

 28.11 Miniturnering mot Borgen i ballbingen på Superland i Sarpsborg. 

Dette er et gratis tilbud til alle jentene i Østfold fortballkrets som ønsker å 

sette fokus på jentefotball. Det ble også en sosial tur ettersom tilbudet 

også besto av badebilletter til Badeland til reduserte priser.  

 30.11 Nissefotball for 2006-2010 jentene inne i gymsalen på Strupe.  

  

  

 

Flere av jentene deltok også på klubbens fotballskoler i juni og september og på 

Jentenes Fotballørdag på Tistedal stadion i september.  

 

Etter høstferien startet 2007 jentene opp som eget lag. Det er Espen Halkjær som 

trener dem. De har trenersamarbeid med 2006 jentene.  

Det er fint at klubben nå setter fokuspå å få flere jenter til å spille fotball i 

klubben 

Faddere fra A-laget: Jacob Madsen Lund og Harold Mufoncol 

 

Dugnader:  



Foreldrene har deltatt på følgende dugnader: 

 Klubbdugnad 

 Arrangert kveldsmat for jentene på klubbhuset 

 Kioskvakt på Fredrikstencup.  

 Kioskvakt på Strupe under barnefotballkampene 

 Grilling i forbindelse med Fotballdagen for jentene  

 Kioskvakt på stadion i forbindelse med cupkampene til A-laget 

 Jentene har solgt lodd i internlotteriet og adventskalendere. 

Takk for innsatsen små og store:0)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ÅRSRAPPORT 2015 

 

Lag/årgang: Jenter 2006 

 

Trenere: Jørgen Nordgaard, Lasse Bækkelie 

Kontaktperson for Kvik: Frauke Schmitt Gran 

Foreldrekontakt: Kjersti Husby, Kari W. Rød 

 

Antall spillere: 12 

Antall treninger pr uke: 2 

Aktiviteter på trening: Oppvarming, føring av ball, pasning, mottak, medtak, skudd på mål, 

småbanespill, 5er-spill. 

 

SERIEKAMPER 
 

Vi stilte med et serielag i klassen Jenter 9 år. Ofte var alle 12 jentene på plass til kamp, og det 

er jo veldig gledelig. Men med 7 innbyttere blir det ikke så mye spilletid til hver jente. 

Samtidig er 12 spillere for lite til å kunne stille to lag. 

Kampene var ofte jevnspilte, og jentene viste god fremgang i løpet av sesongen. De har 

forstått at de, ved å sentre til hverandre og posisjonere seg godt, kan spille seg forbi 

motstanderen og spille seg til gode sjanser. Fortsett slik! 

 

Lagledere var Jørgen Nordgaard og Lasse Bækkelie. 

 

 

CUPER  
 

I løpet av 2015 har vi deltatt på følgende cuper: 

 Søndag 1. februar: Torvbyen cup, Fredrikstad. 

 Lørdag 7. mars: Remmen cup 

 Lørdag 18. april: Bendit cup, Østfoldhallen. 

 Søndag 10. mai: Fredriksten cup 

 Lørdag 5. september: Smaalene Jentecup i Mysen (Bra cup, anbefales!) 

 Lørdag 19. september: Serie-avslutningscup på Berg stadion 

 Lørdag 24. oktober: Alle jenter på banen, Østfoldhallen 

 

 

OPPSUMMERING: 

Foreldremøter: 

 Torsdag 22.1. 

 Mandag 2. november, felles for J2006 og J2007 

 



Sosialt: 

 Tirsdag 21.4.: Kick-off for barnefotballen på Strupe 

 Mandag 27.4.: Kveldsmat 

 Lørdag 6.6.: Kvik Halden dag på stadion 

 Mandag 8.6.: Kveldsmat 

 Lørdag 15.8.: Kvik jentedag på Strupe 

 Mandag 24.8.: Skogstur til gapahuken og pølsegrilling 

 Mandag 30.11.: Nissefotball, sammen med alle jentene fra 2006-2010. 

 Torsdag 3.12.: Julegrøt 

 

Dugnader: 

 Remmen cup: Kari W. Rød var vår representant i arrangementskomiteen, og foreldrene 

stilte på dugnad. 

 Fredriksten cup: Foreldrene stilte som kioskvakter. 

 Kioskvakter på Strupe, mandager mens det spilles seriekamper (årgangen fikk 3 vakter) 

 

Samarbeid med Jenter 2007: 

Siden midten av oktober trener vi sammen med Jenter 2007.  

 

Positivt i år:  

Jentene er ivrige og liker både treninger og kamper. Oppmøte er god, alle 12 har møtt 

regelmessig.  

 

Med ny daglig leder, Joacim Heier, har det blitt mye lettere å få info og støtte fra klubben. Du 

gjør en super jobb, Joacim, og den kommer barna til gode! 

 

Fra høsten: Samarbeid med J 2007 gir flere jenter på trening (opptil 20) og gjør at 

trenerkabalen går opp også i 2016. 

 

Negativt i år:  

Har ingenting her... 

 

 

Halden, 30.01.2016 

Frauke Schmitt Gran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             ÅRSRAPPORT 2015 
 

Lag/årgang: Jenter 2002 

 

Trenere: Nora Kjelvik, Marie Høvik 

Hjelpetrener: Live Slang 

Koordinatorer: Espen Sætre, Bredo Gylvik 

Foreldrekontakt: Ingrid Sætre og Karin Waleur 

 

Antall spillere: Det er notert totalt 24 spillere innom laget i 2015, Snitt har nok vært ca. 

20 spillere 

Gjennomsnitt antall pr trening: ca. 15 

Antall treninger pr uke: 2 

Fokusområder på trening: Individuelle ballbehandling, pasninger og posisjonering/relasjonell 

ferdigheter 

Antall lag: Et 9 er lag 

Nivå: Bredde Jenter 13/14 

 

Marie Høvik gir seg. Nora Kjelvik har vært sykemeldt store deler av høstsesongen. Det er 

viktig at trenersituasjonen løses raskt slik at det er forutsignarhet for neste år. 

Live Slang, Espen Sætre og Bredo Gylvik er med videre. Det er et god støtteapparat rund 

laget.  

 

SERIEKAMPER 

Jenter 2002 har spilt i jenter 13/14 bredde. Totalt 16 kamper.  Av 9 lag endte vi på en 7 plass 

med 2 seire, 2 uavgjort og 12 tap. Høstsesongen var mye bedre enn vårsesongen. Laget hadde 

en klar fremgang, og nærmet seg de andre lagene både med tanke på individuelle ferdigheter 

og evne til å mestre det å spille på en 9’er bane 

 

 

CUPER 

Sandar Cup 2015 og Alle jenter på banen i Østfoldhallen 

 

 

MÅLSCORERE SERIE OG CUP OG SPILLERUTVIKLING 

I serien har vi scoret totalt 16 mål. Vi har ikke notert målscorere, men det er to spillere som 

har utmerket seg hva gjelder å score mål: Mina Stumberg og Hanna Marie Sæterbø  

Følgende premier ble delt ut på avslutningen: 

 

Årets spiller: Solveig Marie Sætre 

Årets storscorer: Mina Stumberg 

Årets lagspiller/Størst fremgang: Sanna Bjerrum –Meusburger 

Innsatspremie: Alle 18 som var på avslutningen 

 

Vi har hatt 5 jenter på 02 Sone og 3 jenter på 03 Sone.   

 



For 03 er dette: 

Wilma Waleur 

Sanna Bjerrum Meusburger 

Emma Bjørneby 

 

For Jenter 02 har dette vært: 

Elle Gylvik 

Solveig Marie Sætre 

Hanna Marie Sæterbø 

Hedda Slang Sundsetvik 

Nora Forsell (keeper) 

 

 

Solveig Marie Sætre har også blitt tatt ut på Kretslaget sammen med Mariluise Schmit-Gran 

(som spiller for gutter 2002 i det daglige) 

 

 

TRENINGSFREMMØTE 

Treningsfremmøte har vært stabilt i hele året med en kjerne på 15-17 spillere som «alltid» 

trener, mens resterende spillere er noe mer variable. Vi har også vært veldig fleksible dersom 

noen spillere driver med andre aktiviteter. 

 

 

POSITIVT I ÅR: 

Det har vært veldig positivt å få inn Nora Kjelvik og Marie Høvik som trenere. De bidrar til å 

skape et miljø hvor mange jenter ønsker å spille fotball. Utviklingen har vært veldig positiv. 

Laget var MYE bedre på høstsesongen enn på vårsesongen. 

Sone: Det å kunne sende de beste 03 og 02 spillerne på sone bidrar til god utvikling. 

Enkelte spillere viser stor vilje og utviklingspotensial. 

Hospitering til gutter 2002. bidrar til at jentene blir tøffere  

 

Kvik har satt et større fokus på jentefotball. Dette er viktig for å sikre verdien «Klubben i mitt 

hjerte». Det sikrer større engasjement på flere plan enn kun det som dreier seg om fotball 

spesielt.  

  

 

KUNNE VÆRT BEDRE: 

KVIK må sikre at jentene har en god sonetrener som kan utvikle spillerne.  

Når det hospiteres opp til gutter 02, så bør vi forsøke å la jentene få prøve seg mot de beste (i 

allefall enkelte ganger)  

 

Keepertrening: Dette er et område vi må prioritere: Sikre at flere ønsker å stå i mål. Når de  

står i mål må vi utvikle ferdighetene på best mulig måte. 

 

På generell basis bør vi sammen finne en bedre løsning på fordeling av utstyr mellom lagene. 

 

Rapportert av: 

Espen Olav Sætre 

 

 



                ÅRSRAPPORT 2015 
 

Lag/årgang:   2010 
 

Trenere:  

Morten Ulekleiv 414 14 004 morten@ha-halden.no 

Tone Irene Ulekleiv 959 02 024 toneulekleiv@gmail.com 

Øystein Østli Langseth 482 14 671  oystein.langseth@gmail.com  

Ted Freddy Lindquist 977 91 333 tedflind@hotmail.com 

Lars Kopperud 958 12 268 larskopperud@hotmail.com  

Hege Sivertsen 916 67 940  hegececilie@halden.net  

    

Hjelpetrener:   

Vi har en trenergruppe foreløpig med flat struktur. Ted er den som holder mest i ting, men vi 

forsøker å fordele ansvaret utover i gruppen og har derfor ingen hovedtrener eller hjelpetrener 

foreløpig.  

 

Aktivitetskoordinatorer:  

Charlotte Sandstedt, 90182450. Mail: charlotte@kghav.com 
Kirsten Sommer, 98232048. Mail: kirs.sommer@gmail.com 
Marie Lislerud Midtfjell, 97066049. Mail: mariemidtfjeld@hotmail.com 
Cathincka Kopperud, 413 57 987. Mail: tagell@hotmail.com  
 
Lagleder/ Foreldrekontakt: Malin Østli Langseth, 922 53 934. Mail: malin.ostli@gmail.com 

 

Antall spillere:  

37 spillere står på navnelisten. Følger opp de de som kun møtte opp en gang – ca seks av de 

37 som er svært inaktive.  

 

Gj.snitt antall pr trening: Ca. 22 spillere.  

 

Antall treninger pr uke:  1 trening 

 

Fokusområder på trening:   

Ha det gøy, samhold, lære basic fotballforståelse, spille på lag, samarbeide, lek, oppvarming, 

lytte til treneren, ballglede, inkludering, heie hverandre frem.  

 

Antall lag: Ikke aktuelt 

Nivå:  Nybegynner 

 

 

SERIEKAMPER 

Ikke aktuelt 

 

mailto:morten@ha-halden.no
mailto:toneulekleiv@gmail.com
mailto:oystein.langseth@gmail.com
mailto:larskopperud@hotmail.com
mailto:hegececilie@halden.net
mailto:charlotte@kghav.com
mailto:kirs.sommer@gmail.com
mailto:mariemidtfjeld@hotmail.com
mailto:tagell@hotmail.com


CUPER:  

Ønsker å delta på Fredriksten Cup 2016 samt Bendit Cup 2016.  

 

MÅLSCORERE SERIE OG CUP 

Ikke aktuelt 

 

TRENINGSFREMMØTE 

Vi er mellom 20-22 spillere på hver trening og det synes vi er bra som et utgangspunkt. Vi 

regner med at det blir større pågang etter jul og utover våren. Vi har gjennomført et 

foreldremøte før jul 2015 samt en nissefest/ grøtfest som sosial happening tirsdag 15.12.15.  

 

POSITIVT I ÅR: 

At vi har klart å danne et eget lag for 2010.Første trening var 8.september 2015. Vi er svært 

positive til å ha fått Ted med på trenerteamet som har mye erfaring fra 2004 og det å bygge 

opp et lag.  

 

KUNNE VÆRT BEDRE: 

Engasjementet fra foreldrene 

 

 

 

Rapportert av:  
Malin Østli Langseth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             ÅRSRAPPORT 2015 

 
Lag/årgang:  Gutter 2009 

 

Trenere : Alexander Norvald, Raymond Rødje Edquist, Åsmund Ingebrigtsen, Sigurd 

Seteklev og Gard-Erik Falmark. 

Hjelpetrener: Jan Arild Fritzen, Arsim Berisha, Anders Evensen og Espen Hystad. 

Koordinatorer: Aleksander Norvald og Gard-Erik Falmark 

Foreldrekontakt: Linn Frèden 

 

Antall spillere: 38 (f. 2009) pr 11.12.2015 + 10 spillere født 2010 frem til august. 

Gj.snitt antall pr trening: 28  

Antall treninger pr uke: 1 

Fokusområder på trening: Ballkontroll, smålagsspill og lek (se vedlegg). 

Antall lag: 4 – 5. 

 

SERIEKAMPER 

Ikke spilt seriekamper i år. 

7spillere fra G2009 har hospitert hos G2008 i enkelte kamper 

 

CUPER 

Fredriksten-Cup 

Bendit-Cup Torp 

Hadde med et rent G2009-lag for G2008 på avslutningscupen deres. 

 

TRENINGSFREMMØTE 

Se vedlegg 

 

POSITIVT I ÅR: 

Administrasjonen med Heier i spissen. Får nå rask tilbakemelding på det man måtte lure på og 

de har klart å lage «èn klubb» av Kvik Halden. Trenere på tvers av årganger deler nå 

erfaringer. Og veldig positivt med trenermøter hvor man kan ta opp utfordringer som lagene 

måtte ha. Største utfordringen vår har vært å ha nok baller på treningene da disse ballene har 

vært innelåst i andre lags skap. Ble gjort en endring av dette på tampen av sesongen, noe som 

kun har vært positivt i våre øyne. 

 

KUNNE VÆRT BEDRE: 

Vi ønsker en «rød tråd» i barnefotballen på hva man skal trene på i de forskjellige årsklassene. 

I dag er hver årgang prisgitt hvilke foreldre som stiller opp som trenere. Man bør få på plass 

instruksjoner til hver årgang med hva man skal ha fokus på. Vi bruker treningsøkta.no aktivt i 

vår treningsplanlegging. Haris har og sendt oss forslag til treninger gjennom treningsøkta.no. 

 

Rapportert av: 

 

Gard-Erik Falmark 

 



      ÅRSRAPPORT 2015 
 

Lag/årgang:   Gutter 2008 

 

Trenere:    Knut W.Eriksen, Svein Roger Lunde, Kenneth Bråthen, Petter Larseng 

Hjelpetrener/lagleder:   Jan Ove Wahlstrøm, Jon André Kristiansen, Espen Mathisen, 

Nils Erik Krosvik, Martin Helgesen, Daniel Bjerkeli, Tore Lie, Henning 

Johansen,    Per Herman Puck, Michael Hanssen 

 

Koordinatorer:   Elisabeth Kielland, Charlotte Sjøberg 

 

Antall spillere:   39 pr d.d 

Gj.snitt antall pr trening:  ca 24 

Antall treninger pr uke:  2 treninger + én kampdag 

Fokusområder på trening:  -Moro 

    -Mye ballkontakt 

    -Aktivitet tilpasset alder 

    -Alle barn i aktivitet 

    -Mye småspill (2 mot 2) 

Antall lag: 5 

 

SERIEKAMPER 

 

Har deltatt med 5 lag i seriespillet. Jevne lag med fokus på at gutta skal ha det gøy når de 

spiller kamper. Én kamp pr uke. 

 

CUPER 

 

-Tveter ILs Vintercup 

-Remmencup 

-Bendit Cup Østfoldhallen 

-Fredriksten Cup 

-Bedemarten Cup 

-Bendit Cup Torp 

 

 

MÅLSCORERE SERIE OG CUP 

 

Ikke notert. Vi har ikke hatt fokus på hvem som scorer målene. Det er dog registrert at alle 

gutta våre har scoret i.l.a serie- og cupspill. 

 

 

 

 

 

TRENINGSFREMMØTE 



 

Vi har registrert fremmøte i egen perm, men velger å ikke rapportere dette for enkeltspillere.  

 

 

POSITIVT I ÅR: 

 

Vi ser at gutta synes det er moro å spille fotball, noe som er vårt overordnete mål. Vi har også 

i.l.a året sett en god utvikling i gruppa. Utvikling av ferdigheter, men også av spillforståelsen. 

Vi har et veldig godt samhold i gruppa, og en engasjert foreldregruppe. 

 

KUNNE VÆRT BEDRE: 

 

Alltid ha nok baller på trening!!! 

Mer differensiering for å få tilpasset nivå for den enkelte spiller. 

 

 

Rapportert av: Knut W.Eriksen, Svein Roger Lunde, Kenneth Bråthen og Petter Larseng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             ÅRSRAPPORT 2015 
 

Lag/årgang:  Gutter 2007 

 

Trenere:  Anders Viken, Richard Olsen, Edgar Andersen, Eirik Solhaug, 

Vegard Nøklegård, Petter Norderhaug 

 

Hjelpetrener/lagledere:  Tomas Hafstad, Anders Hauge, Eivind Kolstad 

 

Koordinatorer:    Marie Jørgenvåg, Melinda Damgård 

 

Foreldrekontakt:   

 

Antall spillere:   50 registrerte spillere på lista pr idag 

 

Gj.snitt antall pr trening:  ca 25 spillere pr trening i snitt, litt lavere på de «frivillige» og 

litt flere på de «obligatoriske». 

 

Antall treninger pr uke:  2-3 ganger pr uke.  

    3 treninger i uka utenfor sesong. 

    2 treninger i uka i sesongen. 

 

Fokusområder på trening:  Ball i beina på alle øvelser, basisøvelser, 

føring/pasning/mottak/finter 

    Spill 1vs1, 2vs2 og noe 5`er fotball. 

 

Antall lag:   6 lag i både serie og cup.  

    Laginndeling basert på skole/klassetilhørighet. 

    4 lag fra Hjortsberg, 1 lag fra Gimle/Os og 1 lag fra Folkevang 

 

Nivå:  Varierende nivå. Fra de som allerede har spilt fotball i flere år 

og har et bra nivå i forhold til årsklassen,  til de som har ikke har 

trent med oss så lenge og ikke har spilt så mye fotball tidligere. 

 

 

SERIEKAMPER 

Alle lagene våre har både vunnet og tapt kamper i løpet av sesongen, og det har variert fra 

store tap/store seire til morsomme jevne kamper. 

 

 

CUPER 

Stort sett spilt med serielag også i cuper. 

Vi har deltatt på Remmen Cup, Fredriksten cup, Bendit(Østfoldhallen), Avslutningscupen, 

Bendit(Torp) og mini-cup arrangert av G2006 på Strupe. 

 

MÅLSCORERE SERIE OG CUP 



Ikke registrert 

 

 

TRENINGSFREMMØTE 

Treningsoppmøtet har vært veldig varierende, og væravhengig. 

Når vi begynte med «oppmøtepremiering» på høsten bedret det seg betraktelig, noe som er 

veldig positivt.  

3 treninger i uka kan være mye for mange, spesielt med tanke på at noen går på andre idretter 

og noen går på FFO. 

Vi har en «fast» gruppe på som 15-20 stykker som har oppmøte på over 66%. 

 

POSITIVT I ÅR: 

Vi har en fin gjeng med gutter, som stort sett er veldig blide og fornøyde, og ikke minst glad i 

fotball.  

Støy i forbindelse med samling/opprop er også blitt bedre, og vi prøver å la de ta ansvar for 

dette selv også. 

På ferdighetene ser vi en fin utvikling, og at de prøver på og tar til seg det vi trener på 

gjennom øvelser. 

Gruppa begynner også å bli mer kjent på tvers av klasse og skoletilhørighet. 

 

KUNNE VÆRT BEDRE: 

Vi kan kreve enda mer ro og konsentrasjon i forbindelse med samling/opprop og 

gjennomgang av øvelser, men da må også vi bli flinkere til å la de få pauser mellom øvelsene. 

Ferdighetsnivået spriker mye når vi differensierer øvelsene, og vi kan bli enda flinkere til å 

tilpasse øvelsene etter gruppen som kommer. 

 

 

Rapportert av:  

Petter Norderhaug 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               ÅRSRAPPORT 2015 

 

Lag/årgang: Gutter 2006 

 

Trenere: Trygve Lorentzen, Martin Grimstad, Gunnar Evenset, Stian Jensen, Andreas Engen Halvorsen 

Hjelpetrener: Erion Besim Mehaj, Roger Morland, Ulrik Berg 

Koordinatorer: Trygve Lorentzen, Martin Grimstad, Gunnar Evenset 

Foreldrekontakt:  

 

Antall spillere: Vårsesong i underkant av 30. Høstsesongen startet med 30, men vi ble etter hvert 40 

Gj.snitt antall pr trening: Vårsesong 15-20, høstsesong 30-35 

Antall treninger pr uke: 2 

Fokusområder på trening: Smålagsspill, ballkontroll og pasningsspill. (Se statistikk nederst) 

Antall lag: 3 

Nivå:  

 

SERIEKAMPER 

Vi har hatt 3 lag i serien. Nivåmessig ligger vi i det øvre sjiktet og fører de fleste kampene med tidvis 

meget god spill for aldersgruppen. 

 

 

CUPER 

Årgangen vår arrangerte Remmen Cup 2015 første helgen i mars. Dette var en stor suksess, både 

sportslig og økonomisk for klubben. Deretter var vi med på Bendit Cup i østfoldhallen i april og 

klubbens egen Fredriksten Cup i mai. Etter sommeren var det klart for serieavslutningscup i 

september og Bendit Cup på Torp i oktober. På alle cupene har vi hatt 4 lag, i motsetning til de 3 

lagene vi har pleid å  ha i serien. Det veldig bra for samholdet i gruppa å spille på litt andre lag enn de 

pleier, samtidig som vi alltid sørger for å plassere spillerne med minst 1 god venn. 

 

Vi ønsket å melde oss på en 3v3 cup i november, men pga. klubbens økonomi hadde vi ikke råd til å 

melde på mer enn 2 lag, noe som ble altfor lite. Vi tok derfor saken i egne hender og arrangerte en 

egen cup på Strupe der vi inviterte lokale klubber i 2006 årgangen. Dessverre var det bare TTIF som 

hadde mulighet til å stille med 2 lag, så da spurte vi våre egne 2007 og 2005 årganger om de ønsket å 

stille opp og de var meget positive til dette. De stilte med 2 lag hver så det ble en meget bra cup med 

5er fotball og kiosksalg som gikk direkte til årgangen. Vi fikk inn 1750,- i fortjeneste den dagen og alle 

barn og voksne var meget fornøyde. Det viser også at de ikke skal så mye innsats til for å arrangere 

en enkel cup som dette. 

 

 

MÅLSCORERE SERIE OG CUP 

Det har vært mange målscorere og jeg vil tro at de aller fleste har fått gleden av å score i hvert fall 1 

mål i løpet av sesongen. 

 



 

TRENINGSFREMMØTE 

På våren førte vi ikke systematisk fremmøte, men det lå rett i overkant av 50% i snitt. Mens serien 

pågikk var det vanskelig å måle fremmøte siden kampdagene ofte var på en av våre 2 treningsdager 

og ett eller 2 av lagene trente alene. Men vi følte at fremmøte hadde en positiv trend gjennom året. 

På høsten begynte vi å bruke treningsøkta.no aktivt og har hatt full kontroll på fremmøte som har 

vært 73%, de fleste av spillerne har hatt mellom 80 - 100% fremmøte, noe som er MEGET bra. Blant 

trenerne har det som før vært slik at ikke alle har mulighet til å møte opp på alle treningene grunnet 

jobb og familiesituasjon, men vi har ligget på rundt 60% i snitt, samt hatt hjelpetrenere innom en 

gang i blant. 

 

 

ÅRSBERETNING: 
For vår del må vi dele opp 2015 i 2. Året startet ikke optimalt med mest fokus på hjemmebane for 

undertegnede og få trenere på årgangen. Samtidig var jeg ansvarlig for koordinatorbiten så det ble 

litt for mye på en person. Vi ble enige om å dele opp koordinatorbiten i flere ansvarsområder slik at 

vi kunne ta litt hver. I tillegg fikk vi god hjelp på trenersiden av en bekjent av meg, Stian Jensen, som 

hadde et ønske om å prøve seg som fotballtrener. Positivt å få en ung mann inn i teamet. Stian 

signaliserte dessverre at han kom til å gi seg på høsten og vi satt igjen med for få trenere på en stadig 

større spillergruppe. Heldigvis kjente Joacim til en annen ung herremann ved navn Andreas 

Halvorsen som ønsket å prøve seg som trener. Han har vært til meget stor hjelp i høst! Vi har også 

fått besøk av fadderne våre Niklas Kalmar og Josef Myhren Bouchleh en del ganger, noe som er 

utrolig populært blant barna. Josef bidro sågar til å hjelpe oss en hel trening da vi hadde for få 

trenere, VELDIG bra! 

 

I tillegg til dette har vi begynt å bruke treningsøkta.no aktivt. Dette er et uvurdelig verktøy i 

treningsverdagen hvor man kan føre oppmøte, sette opp treningsøkter, evaluere økter og 

enkeltspillere i ettertid, hente ut statistikk, lage treningsdagbok og sette målsettinger for hver spiller 

osv. I tillegg er det en tilhørende app som hjelper oss på treningsfeltet. Det er veldig fint å alltid ha 

planen klar før hver trening og sende ut mail til foreldrene om hva vi skal trene på, samt gi 

tilbakemeldinger etter treningene. Følelsen av seriøsitet og god struktur har bidratt til økt kvalitet på 

treningsfeltet og fokus på de rette tingene på trening, noe både barn og foreldre har merket. 

 

Den sosiale biten har også vært bedre i år enn noen gang. Vi har fått en egen gruppe foreldre som 

har tatt ansvar for slike ting og bla. arrangert felles kveldsmat etter en del treninger, vi har sett på 

flere A-lagskamper for Kvik, sett Sarpsborg 08 mot RBK og landskamp Norge - Kroatia. I tillegg til 

enkle sommer og juleavslutninger. 

 

 

POSITIVT I ÅR: 
● Treningsøkta.no 

● Mange nye spillere. 

● Bedre kvalitet på treninger og mer ro i spillergruppa. 

● Meget bra oppmøte på høstsesongen. 

● Mange spillere har tatt store steg i løpet av sesongen. 

 

 

KUNNE VÆRT BEDRE: 



● Skulle gjerne hatt enda flere trenere for å gi barna best mulig treninger og konstruktive 

tilbakemeldinger for hver enkelt. De dagene vi er 2-3 trenere på nærmere 40 barn blir det 

ikke alltid helt optimalt. 

● Klubben har hatt for dårlig økonomi til å sende oss på den siste cupen vi ønsket oss i høst. 

 

 

STATISTIKK: 
 

Her er en liten statistikk over hva vi har trent på i høst (fra vi begynte å bruke treningsøkta.no). Noen 

treninger har vi vært nødt til å endre fordi vi har hatt for få trenere og har da i stedet spilt cuper med 

3er eller 5er fotball. 

 

Individuell teknikk 5:05 25% 5:05 25% 

Forsvar 1:00 5% 1:00 5% 

Leker med ball 1:30 7% 1:30 7% 

Smålagsspill 6:40 33% 6:40 33% 

Fysisk trening 0:40 3% 0:40 3% 

Diverse 3:00 15% 3:00 15% 

Scoringstrening 0:30 2% 0:30 2% 

Sjef over ballen 1:15 6% 1:15 6% 

Spille med og mot 0:35 3% 0:35 3% 

SUM TRENING 20:15 100% 20:15 100% 

 

 

Rapportert av: Trygve Lorentzen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             ÅRSRAPPORT 2015 
 

Lag/årgang:   G2005 

 

Trenere: Yngvar Seterklev, Rune Grimstad, Frode Kielland 

 

Hjelpetrener: Petter Norderhaug, Svein Roger Lunde, Frode Lundberg, Tor Erik Adolfsen, 

Lars Ole Sørensen. 

 

Koordinatorer: Siri Norderhaug 

 

Foreldrekontakt: Monica Myhre Sperre 

 

Antall spillere: I løpet av sesongen hadde vi maks 48 spillere og avsluttet med 43 

spillere. 

 

Gj.snitt antall pr trening:  Vi har gjennomført 91 treninger, men et snittoppmøte på 32 

spillere eller 72% 

 

Antall treninger pr uke:  Vi har trent 3 dager i uken. 

 

Fokusområder på trening: Masse balløvelser, tekniske ferdigheter, spill 2 vs 2, individuelle 

ferdigheter og konkurranser. 

 

Antall lag: Vi hadde 5 lag i serien 

 

Nivå: Vanskelig å si, men vi har absolutt flere seire enn tap og god målforskjell. Vi prøvde 

oss med litt ”toppet” lag i en intern cup mot de antatt beste lagene i Østfold helt på slutten av 

sesongen (7 er).  Våre to lag som deltok kom meget godt ut av det, så med litt gjetning i tilegg 

er vår årgang nok av de bedre i Østfold. 

 

Kamper, inkl cup og serie med alle 5 lagene: 

 

Vi har spilt 138 kamper, 83 seire, 14 uavgjort og 41 tap 

Målscore er 755 – 495, snittet er da 5,47 – 3,58 

Av de 138 kampene er 24 stk 7èr kamper jfr de to siste cupene. 

Resultatet er her er 19 seire, 3 uavgjorte og 2 tap, målscore 147 - 76  

 

CUPER: Vi deltok på Remen cup, Fredriksten cup, avslutningscupen og bendit cup på Torp, 

alle 5 er. På høsten var vi med på testturnering for 7 er lag på Sellebak og i Råde. Helt på 

tampen ble vi innbudt til Kråkerøy hvor vi fikk møte de antatt beste lagene fra Østfold i vår 

årgang. ( Kråkerøy, Spint, Borgen, SFK bla )  

 

 

 



MÅLSCORERE SERIE OG CUP.  Vi har kun ført opp målscore totalt for lagene, vi har 

også antall mål pr spiller, men kun til internt bruk for trenerne pga alder på spillerne. 

 

 

TRENINGSFREMMØTE: Se over 

 

POSITIVT I ÅR: At vi har et meget godt treningsoppmøte og at så og si alle spillerne 

utvikler seg positivt. Det er en fin gjeng med kun små utfordringer hva gjelder oppførsel. Vi 

er strenge på å føre oppmøte og da til korrekt tid samtidig som vi er strenge hva gjelder rett og 

gal språkbruk og oppførsel. Dette har ført til at vi får gode treninger og mye smil på feltet. 

 

KUNNE VÆRT BEDRE: Det er alltid utfordringer med en så stor gruppe av forskjellige 

barn. Det som kanskje vil bli en større utfordring etter hvert er økonomi og ressurser i de 

forskjellige familiene. Vi tenker da på betaling til overnatting på cup er, foreldre som aldri 

stiller opp og blir med osv. 

 

Tanker om sesongen 2016: Neste sesong er vår første i 7 er fotball. Vi kommer da til å lage 

4 jevne lag og alle skal meldes på i nivå 1 serien. Vi vurderte et lite øyeblikk å melde på ett 

lag  (med rullering på spillere) et nivå opp, dvs 2004 serien, men avsto fra dette meget raskt. 

Vi mener det ikke vil gjøre fortallspillerne bedre med kun 2 x 25 minutter i uken. Det er 

treninger som er det viktigste i vår aldersgruppe. Samtidig ønsker vi at flest mulig skal 

fortsette lengst mulig. Vi vil derimot differensiere mye på trening og søke treningskamper 

hvor vi kan forandre litt på lagene etter nivå og motstander. Vi har også et klart ønske om at 

klubben går mye tydeligere inn og styrer hvordan de forskjellige lagene drifter lagene sine. Vi 

tenker da opp mot påmelding til serie spill. Det er mange årganger som har gjort og nye som 

ønsker å melde på sine lag i årgangen over. Dette utvanner systemet til kretsen samt at det 

skaper en uønsket differensiering. Vi håper klubben kan lage en liten debatt rundt dette og 

komme med klare retningslinjer på dette. 

Til slutt vil vi si at vi er meget fornøyde med klubben det siste året, mange brikker faller på 

plass og vi går en fin fremtid i møte. 

 

For 2005, Rune Grimstad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             Årsrapport G2004 

 

En aktiv sesong for G2004 er over, gutta har gjennomført tre ukentlige økter fra januar til 

tidlig desember. Treningsfremmøte har vært gledelig høyt, spesielt i høst har det vært gode 

treninger med mange unger. 

 

Årgangen har hatt noe frafall, men også noen nye, og teller i dag 33 spillere. 

 

Vi meldte på tre lag i serien, to i 04-klassen og 03-klassen. 

 

I mai deltok vi på Fredriksten Cup, og i august var det klart for årets store høydepunkt for 

gutta. For første gang reiste vi på overnattingscup. Oddebollen 2015 ble en stor suksess på 

alle måter. Vi stilte to lag inndelt etter skoler, og begge lag gikk til A-sluttspill etter glimrende 

innsats i Uddevalla. Men viktigst av alt, alle gutta koste seg i hverandres selskap, og skapte 

uforglemmelige barndomsminner. Vi planlegger ny tur i 2016 til denne flotte turneringen. 

 

I tillegg har vi spilt mange treningskamper, og har opparbeidet oss god kontakt med andre 

klubber. Borgen har vi spilt tre dobbeltkamper mot, hjemme og borte. Også Tune, Rakkestad 

og Kråkerøy har vi spilt mot, og vi planlegger flere slike kamper i 2016. 

 

Rett før sommeren fikk vi gladbeskjeden om at vi hadde vunnet konkurransen på Kvik 

Halden-dagen, der vi stilte med flest spillere. Premien var en kamp mot A-laget på Halden 

stadion, og det ble en fantastisk opplevelse for spillerne. A-lagsspillere og trenere fortjener 

masse skryt for måten de taklet dette på, og jeg tror 04-gutta sent vil glemme debuten på 

Halden stadion! 

 

Vi har hatt flere kveldsmat-arrangementer på Strupe, og en hyggelig avslutning med 

turnering, quiz og pizza i desember. Der deltok også våre faddere (Drilon og Jiress) fra A-

laget, det satte gutta stor pris på. 

 

Hilsen 

Bjørn Tore Lund, Ole Gabrielsen, Øyvind Strøm, Ted Lindquist, George Atayo, Sverre Mohn 

Johannessen og Kristian Bjørneby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ÅRSRAPPORT 2015 
GUTTER 2003 – 12År 

 
 
Spillere/trening; 
Vi har vært en tropp som startet sesongen med 20 spiller og har økt med 4 og er nå 
24 spillere. Vi har 2 som har sluttet i 2015 og fått 6 nye. Ytterligere noen er på vei. 
Treningsfasilitetene  i sesongen 2015 har vært som ønsket, 7er banen 2-3 ganger i 
uka. Vi har gjennomført 100 treninger. Vi har ett veldig godt treningsfremmøte på 85-
100% på hver trening. Vi har alltid minst 2 trenere på feltet, og har der hvor det har 
vært hensiktsmessig - nivåregulert treningene i samsvar med kunnskapen, 
holdningene og teknikken til spillerne. 
Vi har hatt 2 lag gjennom sesongen, og spilt 7er fotball på nivå 1 og 2 i Østfoldserien, 
basert på 9-12 spiller på hvert lag. Gutta på nivå 1 har tapt kun 1 seriekamp, det ble 
derimot noe for tøft på nivå 2 for det andre laget - der møtte vi lag med veldig 
varierende nivå, noen av laga burde spilt på nivå1. 
Jørgen Le Cour Strand har trent oss når han har hatt tid og mulighet, mens han har 
vært hjemme på ferier, samtidig som han har hatt mange andre jobber i Kvik. Han 
har vært hovedtrener og lagleder på de fleste treningene og kampene på nivå 1 fra 
slutten av mai til midten av september. 
Dette har medført at gutta har løftet seg enormt på både sportslig og sosialt plan.   
Vi har 3 gutter som i år har 100% treningsfremmøte. Vi har 15 av 24 spillere som har 
85% eller bedre fremmøte.  
Vi har Uranik som har hospitert opp på KM 02. Vi har 2 gutter som stort sett har spilt 
på breddelaget til 02. Marcus og Kristian, vi har videre 6 til som har prøvd seg i flere 
kamper for å føle på nivå og fysikk. 
 
 
 

Trenere/lagledere sesongen 2015 
1. Jørgen Le Cour Strand 15. mai - 15. sept (Hovedtrener) 

2. Bjørn Blomstrøm (Hovedtrener) 

3. Thomas Lilleby (Hovedtrener) 

4. Stig Gustavsen (Trener) 

5. Tommy Larsen (Web, klubbkontakt og kveldsmat) 

6. Stein Lund (Hovedkontakt mot Klubb) 

 
Turneringer; 
Sandar Cup 2 lag 18 spillere, som ble en kjempetur for alle. 
Treningskamper; 



Vi valgte i dette året å kjøre treningskamper på Strupe hver søndag fra 
01.01 til seriestart med begge laga så sant det var mulig. Vi inviterte laga 
til Strupe og kunne da langt på vei velge motstand og slapp å bruke mye 
tid på reise. Effektivt, trivelig og lærerikt for alle. 
Sosiale arrangementer; 
Sommeravslutning på hytta til Hilde og Geir Atle i Grimsøykilen - alt ble 
spandert og arranger av de - En stor takk til de. 
Sesongavslutning på badeland med hele gjengen. 
Kveldsmat 1. onsdag i hver mnd. 
Dugnader; 
Fredriksten Cup, Loddsalg, Julekalendersalg (solgte alle samme som en 
dugnad, samme dagen vi fikk dem - og dermed først ferdig). 
Når innbetalingsfristen på årets Julekallender kom, var vi det eneste 
laget som hadde solgt og betalt alt! BEST igjen! 
Vi hadde også 3 gutter som solgte langt flere kalendre enn utlevert. (45 
stk) 
 
 
 
Annet; 
God og tett dialog med A-laget via Joachim, Almir, Arber og Dardan som 
resulterte i mange kamper hvor G03 var heiagjeng sammen med voksne. 
Vil også få takke Monica og Tommy Larsen (Stenerød Barnehage) og 
Hilde Lundberg og Geir Atle Olaussen (UniPed) for deres økonomiske 
støtte, som har vært med å finansiere, sosiale kvelder med pizza, deler 
av SandarCup, kveldsmat og avslutning Badeland og litt premiering. 
For at alle som hadde lyst, skulle få være med til SandarCup, finansierte 
vi lederne også dette for 3 av gutta. 
 
Foreldrekontakter 2015 

1. Tommy Larsen 

2. Stein Lund 

 
Web ansvarlig 2015 

1. Tommy Larsen 

2. Stein Lund 

 
 
Stein Lund 15.01.2016 
 



 
Bfv: Omar, Bauma, Even, Alfred, Uranik, Jørgen, Sindre, Niclas, Kristian 
L, Erjon, Isa, Kristian B. 
Ffv: Altin, Ramiz, Casper, Christian, Jens, Kristoffer, Marcus, Oscar, 
Filip, Nicolas 
Liggende fv; Bjørn Øivind, Anders, Sigurd 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ÅRSRAPPORT 2015 

 
Lag/årgang: Gutter 2002 
 
Hovedtrener: Robert Horvath 
Hjelpetrenere og lagledere: Fredrik Wille, Morten Ødegaard, Kjell-Ove Vegstein, Morten Gresvik, 
Henrik Jigarp, Kjartan Slang, Frauke Schmitt Gran 
 
Kontaktperson for Kvik: Fredrik Wille 
Foreldrekontakt: Kari Ottestad 
Dugnad, info, hjemmeside: Frauke Schmitt Gran 
 
Antall spillere: 34 
Gj. snitt antall pr trening: 26  
 
Antall treninger pr uke: 3 
Treningspause etter sesongslutt, i november. To treninger i desember. 
 
Aktiviteter på trening: Grunnleggende ferdigheter: Pasning, medtak, mottak. Spilt mye posession og 
lignende øvelser i firkant, samt spill på liten bane. Scoringstrening. Forsvar/angrep. Litt lek innimellom, 
gjerne som oppvarming. Kondisjonstrening som ekstra tilbud, en dag i uka, etter ordinær treningstid. 
(Alle har deltatt, frivillig!) 
 
SERIEKAMPER 
 
Vi stilte med tre serielag i år: Et lag i ”KM 13 år” og to jevne lag i ”13/14 år 9er bredde”. Alle tre lag 
spilte 9er-fotball. Breddelagene var meldt på i nivå 3, men det ene laget havnet i en avdeling med 
minst halvparten nivå 2 lag.  
 
For KM-laget ble totalt 18 spillere benyttet. Den faste kjernen på laget besto av 12 spillere. Laget ble 
nr. 2 i avd. A på vårparten, og endte på 4. plass i KM A-sluttspill til høsten. Vårsesongen bar preg av 
masse godt spill – og bortsett fra hjemmekampen mot avdelingens suverent beste lag Drøbak-Frogn 
så var vi spillemessig mye bedre enn de andre lagene i avdelingen. Mest gledelig var at det vi hadde 
trenet på også fungerte i «praksis». I A-sluttspillet på høsten så var de tydelig at en rekke lag ønsket 
revansje og ikke minst var klar over at vi hadde hatt en god vårsesong. I tillegg var det litt «klabb og 
babb» - så til slutt endte vi på fjerde plass. Målet før sesongen var «topp-5» så resultatet var 
akseptabelt. 
Lagledere var Robert Horvath, Fredrik Wille og Morten Ødegaard. 
 
Laginndelingen på de to breddelagene fulgte (barne)skolekretsene: Laget ”Kvik Halden 3” i avd. 2 var 
”Låbylaget”, mens ”Kvik Halden 2” i avd. 4 besto av spillere fra Hjortsberg, Gimle og Folkvang.  
 
Det var ”Kvik Halden 3” som havnet i den tyngste avdelingen, hvor fem av motstanderlagene spilte 
med spillere som alle var 14 år gamle. Noen av disse lagene hadde med 15-åringer også. Kamper mot 
slike lag var ofte ujevne og ikke gøy. De to lag som endte først på tabellen hadde begge mer en 100 
mål i positiv målforskjell. – Noen kamper for Kvik Halden 3 var dog tette og jevne, og spesielt på våren 
ble det mye ”stang ut” og knepne tap. Våre tre seire fikk vi når laget var styrket av KM-spillere. På 
høsten ble det en seier, vi spilte færre jevne kamper, men laget viste god sportsånd og kjempet hardt. 
Vi endte nest-sist på tabellen. Av lagets 12 faste spillere fikk alle unntagen en enten score og/eller gi 
målgivende pasning. Dette er vi stolte av! 
Lagleder for Kvik Halden 3 var Frauke Schmitt Gran og Henrik Jigarp. 
 



”Kvik Halden 2” var heldigere med sin avdeling – her hadde kretsen tydeligvis samlet rene 13-års-lag 
og et lag med 12-åringer. Vårt lag vant flere kamper enn de tapte og endte til slutt på en sterk 4. plass 
på tabellen. Laglederne var spesielt fornøyde med utviklingen av lagspillet utover i sesongen og 
samarbeidet med Tommy og Stein og guttene på G03. Vi satset hardt på faste plasser på banen og 
samspillet utviklet seg positivt når spillerne ble bedre kjent med sin plass.  
Lagledere var Kjell-Ove Vegstein og Morten Gressvik. 
 
Begge breddelag samarbeidet med G2003, og hadde spillere som hospiterte på kamper. Spesielt Kvik 
Halden 2 trengte denne laghjelpen for å kunne stille med nok spillere på kamp. Flere av G2003-
spillerne bidro med scoringer. - På tampen av sesongen var også to J2002-spillere med på kamper for 
Kvik Halden 3.   
 

 
CUPER  
 
I løpet av 2015 har vi deltatt på følgende cuper: 

 Januar-mars: Vårcup, Østfold. Arr. Sarpsborg FK. To lag, et førstelag og et andrelag. 

 10.-12. april: Halsen cup, Larvik. To jevne lag, 22 spillere. 

 April og mai: Adidas cup, Østfold og Oslo. Arr. Vålerenga. Ett lag, tot. 14 spillere. 

 25.-28. juni: Skadevi cup, Skøvde. To lag, et førstelag og et andrelag, 27 spillere. 

 21.-23. august: Femsjø cup, Tistedal. To lag, et førstelag og et andrelag, 28 spillere. 

 30. oktober-1. november: Nesodden Elite Cup. Ett lag, 17 spillere. 
 
Vi spilte 9er i alle cuper, unntagen de to siste, de var 11er. 
 
Cup-høydepunkt i år var Skadevi cup’en, hvor førstelaget vant en klar seier etter å ha vunnet alle sine 
kamper. Andrelaget gjorde det også meget bra, kom til 8.dels-finalen i B-sluttspillet, etter å ha vunnet 
både 32.dels- og 16.dels-finalen. 
 
Vårcupen resulterte i 2. plass for førstelaget og utslått etter gruppespill for andrelaget. Vi fikk verdifull 
erfaring for 9er-fotball. 
 
Halsen cup’en var mest for bredde-spillerne, da KM-spillerne skulle få være med i Adidas cup. Det ble 
en meget vellykket tur til Porsgrunn, med fokus på det sosiale. 
 
I Adidas cup ble vi slått ut etter gruppespillet. Men hvilken gruppe! Gruppevinner Drøbak-Frogn IL ble 
nr.3 i cupen, kun slått av vinneren Hinna. Og KFUM Oslo, vår gruppe-toer, ble nr. 2 totalt, dvs. tapte 
finalen mot nevnte Hinna. KFUM ble slått i to kamper til: En gang av DFI. Og en gang av oss!  
 
I Femsjø-cupen bet vi godt fra oss, førstelaget vant nok en gang og andrelaget gikk seirende ut av 2 
av 5 kamper. 
 
På tampen av sesongen ble vi invitert til Nesodden Elite Cup, hvor vi stilte med 17 spillere: 12 fra vår 
egen årgang, en hospitant fra hhv. Kvik G2003 og G2004, samt tre hospitanter fra Berg IL G2002. 
Dette laget greide en 3. plass i turneringen. 
 

 

STATISTIKK 

Premier 2015 
Følgende premier ble delt ut under sesongavslutningen 6.11.: 
Assist konge Kvik 2: Matias Johannessen 
Assist konge Kvik 3: Adam Shirwa Ahmed 
Assist konge KM: Max Olsson 
Toppscorer Kvik 2: Isak Dahl Olsen 
Toppscorer Kvik 3: Criss Ndajyragije 
Toppscorer KM: Ron Quranolli 
Bestemanspremie Kvik 2: Oskar Briceno 
Bestemanspremie Kvik 3: Marieluise Schmitt Gran 
Årets Rookie Kvik Gutter 02: Zaki Nori 



Treningspremie Kvik Gutter 02: Adrian Aakervik 
Årets spiller Kvik Gutter 02: Ron Quranolli 
Spillernes spiller Kvik Gutter 02: Zaki Nori 
 
Treningsframmøte:  
Gjennomsnittlig oppmøte: 26 av 34 spillere, 76%. 
Totalt 7 spillere med over 90% oppmøte og 8 til med over 80% oppmøte. Dette er 15 av 34 spillere, 
dvs. 44%. Meget bra! 
 
Kort kvantitativ oppsummering av sesongen: 

 110 offisielle treninger – til sammen 9,900 minutter  

 117 kamper til sammen – tilsvarer 234 omganger – det vil si 7,020 minutter med fotballspill  

 Til sammen 282 timer med fotball (trening + kamp) – som er i underkant av 12 dager med fotball i 
ett strekk  

 365 mål – i snitt 3.12 mål per kamp – 25 forskjellige målscorere og 28 spillere med «assist»  

 Dersom man forutsetter i snitt 750 «touch» på ballen i løpet av en trening så har Adrian (mest 
treningsfremmøte) hatt 72,000 «touch» til sammen i løpet av året. Kamper kommer i tillegg  

 Dersom man forutsetter i snitt 25 spillere per trening så har det vært 2,062,500 «touch» til 
sammen i løpet av året  

 Dersom man forutsetter at man har brukt 50 kjegler per trening så har trenerne satt ut 5,500 
kjegler i løpet av året  

 

 

OPPSUMMERING: 

Treningskamper: 

 Lørdag 15.11.2014: Treningskamp på Strupe mot Greåker, to lag. 

 Lørdag 22.11.2014: Treningskamp på Strupe mot Trosvik, to lag. 

 Lørdag 29.11.2014: Treningskamp i Sarpsborg mot Sarpsborg FK, to lag. 

 Lørdag 28.3.2015: Treningskamp mot Skjeberg i Skjeberg. For Breddelaget. 

 Søndag 16.8.2015: Treningskamper på Strupe, mot Kolbotn. To lag. 
 
Foreldremøter: 

 Mandag 23.3.: Tema: Seriespill, cuper, treninger, spillermøter, eventuelt 
 
Spillermøter: 

 Torsdag  22.1. på klubbhuset. Info om cuper og seriespill. Spillerne jobbet frem Fair Play regler, 
som vi laget Fair Play Kontrakter av. Alle spillerne skrev under en slik kontrakt før sesongstart.  

 Mandag 13.4.: Info om seriespill. 
 
Sosialt: 

 Mandag 13.4.: Pizza etter spillermøte  

 Tirsdag 5.5.: Høytidig utdeling av nye drakter på klubbhuset.  

 Lørdag 6.6.: Kvik Halden dag på stadion 

 Tirsdag 16.6.: Sommeravslutning med foreldre 

 Tirsdag 30.6.: Feiring av Skadevi cup på Strupe, med klubbleder Bjørn Brevik 

 Mandag 7.9.: Robert 50 år: Kake og skummende drikke (alkoholfri!) etter trening, i solskinn på 
Strupe 

 Søndag 6.9.: Norge-Kroatia på Ullevaal, med hele klubben 

 Fredag 6.11.: Sesongavslutning med foreldre. Utdeling av premier. Deretter: Natt-fotball og 
overnatting i gymsalen på Strupe 

 
To ganger har vi vært ballhentere for A-laget på Halden stadion: 

 Lørdag 29. august mot Raufoss 

 Søndag 13. september mot Alta 
 
Dugnader: 

 Klubbdugnaden: Vi stilte som parkeringsvakter under Grenserittet, både i Strømstad og i Halden. 



 Annet: Foreldregruppa var sterkt representert som medhjelpere på cup-kampene mot Fredrikstad 
FK og Strømsgodset!  

 
Haldenallianse: 
Haldenalliansen for G2002-årgangen trente frem til 9er-turneringen for sonelag i Østfoldhallen den 
21.3. På høsten var det vanskelig å komme igang, men løsninger ble funnet og et 11er-lag deltok i 
HamKam Talent-Cup på Hamar, 9.-11. oktober. 
11 av 17 spillere var våre. Lørdag 5. desember var det igjen sonecup i Østfoldhallen (5er), hvor man 
stilte med 3 lag – også i denne cupen deltok 11 av våre spillere. 
 
Kretslag: 
ØFK begynte med kartlegging for kretslag rett før sommerferien. Uttak skjedde etter høstferien, og 
våre tre spillere som var med til kartlegging ble tatt ut på kretslaget alle tre: Ron Quranolli og Simen 
Ottestad Hansen for Gutter 2002 og Marieluise Schmitt Gran for Jenter 2002. 
 
Hospitering: 

 Ron Quranolli har hospitert på G2001 hele sesongen, både trening og kamp. 

 Simen Ottestad Hansen og Jacob Bagge Slang har vært med på enkelte G2001 treninger og 
kamper. 

 Uranik Seferi fra G2003 har hospitert hos oss hele sesongen, både trening og kamp. 

 Johannes Lindquist fra G2004 har hospitert hos oss i sommer og høst, både trening og kamp. 

 Solveig Marie Sætre og Ella Gylvik fra J2002 har hospitert hos oss i høst, både trening og bredde-
kamp. 

 Tre spillere fra Berg IL hospiterte på noen treninger i oktober, som forberedelse mot cupen på 
Nesodden: Håvard Lunde-Svendsen, Erik Mjølnerød og Ola Kopperud. 

 
Laghjelp: 

 Fire spillere var med G2001 på cup i Danmark i slutten av juli, som laghjelp.  

 To G2001 spillere og en G2003 spiller var med oss på Skadevi cup, som laghjelp. 
 
Positivt i år:  
Joacim Heier som ny daglig leder! Joacim gjør en kjempejobb som hjelper oss med å få løst mange 
oppgaver, og som gir alle voksne som er involvert i årgangen økt motivasjon for å bidra selv.  
 
Vi har like mange spillere ved inngangen av året som ved utgangen. 
 
Vår side på klubbens hjemmeside er den desidert mest brukte og besøkte i hele Kvik Halden FK. Vi 
har skrevet kamprapport fra ALLE kamper som vi har spilt – både for topp og bredde, cup og serie! 
 
God kvalitet og intensitet på treningene. Kondisjonstreningen på vinteren har hjulpet oss mye i løpet 
av sesongen. Alle spillere hevet seg, med bedre kondisjon har man mer overskudd til selve spillet 
under kampene. 
 
Vi har fått med oss Robert Horvath videre som hovedtrener for 2016-sesongen. 
 
Negativt i år:  
Tidvis rot rundt hospitering. Det er viktig at klubbens retningslinjer følges! 
 
Halden, 30.01.2016 - Frauke Schmitt Gran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÅRSRAPPORT 2015 

 
Lag/årgang: Guttelag (99-00) KM 

 

Trenere: Lars Petter Brevig 

Hjelpetrener:  

Koordinatorer: Bjørnar Berger, Hans Christian Røed 

Foreldrekontakt: Bjørnar Berger 

 

Antall spillere: 15 

Gj.snitt antall pr trening: 10 

Antall treninger pr uke: 4 + kamp i vårsesongen, 5 + kamp i høstsesongen. 

Fokusområder på trening: Forbedring av tekniske ferdigheter i form av nærteknikk, pasninger, 

mottak og avslutninger. 

Antall lag: 1 

Nivå: KM (Kvalifisert til B-sluttspill) 

 

SERIEKAMPER 

Vårsesongen startet godt, med flere gode prestasjoner i starten av sesongen. Vi led av å ha en 

for liten spillerstall, og så ofte at vi ikke var god nok fysisk form til å holde hele kamper. 

Vårsesongen bestod bare av 5 kamper ettersom en del lag trakk seg fra avdelingen vår. Dette 

resulterte i at de tre beste lagene gikk videre til a-sluttspill, noe vi ikke greide. Vi kom på den 

bitre fjerdeplassen, og var dermed klare for b-sluttspill. Hovedsakelig spilte vi jevnt på de 

fleste lagene, men tapte de avgjørende kampene i begge 16-meterne.  

 

I etterkant av sommerferien ble det bestemt å slå sammen treningsgruppe 2 og guttelaget, på 

grunnlag av at begge gruppene var for små. Dette resulterte i en mye bedre treningshverdag, 

men fortsatt var vi veldig sårbare ift antall spillere i kamper. Vi fikk hjelp både fra 

breddelaget men også G2001. Flere kamper ila hele året startet vi med flere 2001-spillere på 

banen. Dette er meget positivt for utviklingen av spillere. I tillegg fikk flere av 99- og 00-

spillerne prøve seg i jr-kamper ila. Høstsesongen. Resultatmessig ble ikke høstsesongen som 

forventet, men mange av spillerne utviklet seg enormt etter å ha slått sammen 

treningsgruppene. 

 

CUPER 

Vi deltok på Fjordline Cup i Porsgrunn hvor vi i all hovedsak var opptatt av å få en sosial tur. 

Vi hadde en flott sosial tur, og resultatmessig gjorde vi det bra frem til kvartfinalen. I 

kvartfinalen møtte vi et lag vi slo 5-0 tidligere samme dag, men mentalt var vi ikke tilstede og 

det endte med tap i kvartfinalen. 

 

POSITIVT I ÅR: 

Mange spillere som individuelt utvikler seg veldig godt. Flere spillere født i -99 og -00 får 

prøve seg i jr. kamper ila. Høstsesongen. Flere 2001 spillere får prøve seg på guttelaget 

gjennom hele sesongen. 

 

KUNNE VÆRT BEDRE: 

Bedre fysisk form, bedre treningskultur, bedre relasjonelle- og taktiske ferdigheter. 

 

Rapportert av: Lars Petter Brevig 


