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INNLEDNING 
 
Styret i Sportsklubben Sprint-Jeløy ønsker velkommen til årsmøte 19.mars 2019. 
 
Vi innleder med å sitere Sprint-Jeløys formål: 
 
Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund olympiske og 
paralympiske komite. 
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. 
All idrett skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, felleskap, helse og ærlighet. 
 
 

 
Nålevende æresmedlemmer: 
 

• Ragnvald Thomassen 
• Karl Ivar Trondsen 
• Bjørn Gundersen 
• Egil Hasselbakk 
• Louis Leuba 
• Dag Sølberg 

 
 
Adelskalenderen 3 på Topp: 
 

• Petter Tryland 554 kamper     
• Knut Bjørsagård 485 kamper 
• Kurt Stølen  470 kamper 

 
 

Årsmøtet er det viktigste møte for Sprint-Jeløy og vi gleder oss over medlemmers 
prioritering av deltagelse på møtet. 
 
 
Vel møtt til et godt møte for Sportsklubben Sprint-Jeløy! 
 
Vennlig hilsen 
Sportsklubben Sprint-Jeløy 
 
 
Therese Solhaug 
Daglig leder 
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SAKSLISTE 
  
1.  Godkjenne de fremmøtte representantene 
2.  Godkjenne innkalling og saksliste 
3.  1 minutt stillhet 
4.  Velge dirigent (er), sekretær (er) og prokurenter  
5.  Behandle årsmeldingen 
6.  Behandle Sprints regnskap i revidert stand   
7. Vedta budsjett 2019    
8.  Hovedfokus 2019 
9.  Vedta organisasjonsplan  
10.  Fastsette kontingent  
11. Innkomne saker 
12.  Valg  
13. Moss Avis hederspris 
14.  Avslutte årsmøtet 
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STYRETS BERETNING 2018 
 
 
Styrets sammensetning i 2018 
 
Styreleder: Johan Storvik 
Nestleder: Thomas Race 
Sportslig Leder: Lars Arild Olsen 
Leder Senior: Petter Hermansen 
Leder Yngres: Per Kobberstad 
Leder Barnefotball: Veronika Fredriksen 
Styremedlem: Arne Simonsen 
Varamedlemmer: Irene N. Pair (Jenteansvarlig i klubben) og Svein Holmen  
 
 
Kontrollkomite har bestått av: Anne Regine Utne, Kjell Arnvard 
 
 
Det har i løpet av 2018 vært avholdt 6 styremøter hvorav første ble gjennomført som 
et utvidet styremøte med deltagelse av nøkkelpersoner fra administrasjonen og 
trenersiden i klubben. Dette møtet hadde til hensikt å peke på fokusområder for 
klubbens arbeide de neste 2 årene. Valgte fokusområder er: 
 

• Utvikling av klubb 
• Utvikling av spillere 
• Utvikling av trenere 
• Utvikling av anlegg 

 
Disse fokuspunktene har også vært tema på de andre styremøtene som har vært 
avholdt. 
 
 
Organisasjon for øvrig: 
 
Daglig leder er Therese Solhaug i 100% - stilling 
Dag Sølberg er ansatt i 25% stilling med ansvar for løpende driftsoppgaver. 
Roar Jensen i 100% stilling som Leder for Sprint Akademiet GET og Sportslig 
koordinator siden september 2018. 
 
For øvrig har vi 28 trenere i større og mindre deltidsbetalte stillinger.  
Det å besette alle trenerstillingene representerer en betydelig oppgave i hektiske 
høstmåneder. Styret er derfor tilfreds med at alle viktige trenerstillinger ble besatt i 
tide før sesongoppkjøringen 2019.  
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Klubbens aktivitet gjennom 2018 
 
Det høye aktivitetsnivået fra senere år fortsatte i 2018, med 680 medlemmer 
registrert ved utløpet av året.184 av disse er jenter/kvinner og 496 gutter/menn. 
Klubben hadde 52 aktive lag i 2018 sesongen. 
 
 
Klubbens A-lag kjempet gjennom hele sesongen med Sarpsborg 08 sine rekrutter, 
om seieren i Amedia -ligaen og retten til opprykk til Norsk Tipping-ligaen (3.div) 
Sarpsborg 08 ble til slutt for sterke men Sprint-Jeløy tok en meget sterk 2.plass, bl.a. 
foran Fredrikstad sine rekrutter. 
Også rekruttlaget gjennomførte en god sesong og kom til slutt på 6.plass i 5.divisjon. 
På begge disse lagene har mange unge spillere fått mye spilletid, sammen med 
rutinerte og etablerte spillere.  
Utvikling av lag og spillere er viktig for klubben og både gjennom senior- og yngres-
fotball mener vi at vi har gode tilbud til spillere som har ambisjoner om å utvikle seg. 
På slutten av sesongen investerte klubben i en øvelsesbank fra NFA (Norsk Fotball 
Akademi) som skal sikre gode verktøy til foreldre- og ansatte- trenere. Dette sikrer 
også kvalitet og gode/riktige øvelser for alle våre yngre spillere.  
 
Kvalitet på treningsfeltet fra tidlige barnsben, sikrer at vi lettere når våre ambisjoner 
omring Topp, Bredde og Miljø.  
 
 
Lørdag den 25.august arrangerte klubben Sprint-dag. Arrangementet samlet små og 
store spillere til en herlig dag på Bellevue. Klubben er stolt over å kunne samle så 
mange av de mer enn 600 aktive jentene og guttene i klubben til fotball og lek. 
 
Tema for Sprint-dagen skal alltid være MILJØ og BREDDE. 
 
Klubbens vedtatte verdier er: 
Respekt 
Kvalitet 
Samhold 
Likeverd 
Glede 
 
Vi har i tillegg knyttet en målsetting opp mot klubbens verdier ”Flest mulig, lengst 
mulig”.  
 
Flest mulig spillere med på fotballaktivitet lengst mulig ift tid og flest mulig spillere 
skal gis muligheten til å ta sine drømmer og sitt talent lengst mulig ift nivå.  
 
 
For Klubbens drift har bl.a. utviklingen i Fotbalakademiet GET vært veldig positiv i 
2018, med en stabil økning i deltakelsen (i snitt ca 70)  
En stor takk til Roar Jensen som har ansvar for Sprint Akademiet GET. 
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Våre øvrige prosjekter:  
 
Innecupene for jenter og gutter og Fotballskolen er gjennomført med suksess som i 
tidligere år.  
 
På anleggssiden gjorde problemene knyttet til utskiftning av undervarme og 
kunstgresset på Bellevue at banen var stengt i ca 5 uker i løpet av sommeren. Dette 
medførte noen utfordringer m.h.t avvikling av trening og kampprogram, men dette ble 
løst på en god måte.  
 
Styret har i løpet av året satt i gang arbeide med å utrede muligheten for å bygge et 
garderobeanlegg på Refsnesbanen. Et slikt anlegg vil gi klubben en bedre utnyttelse 
av banen. Både gjennom treninger og kamper. Med en stadig vekst i antall spillere, 
og spesielt på jentesiden, vil et garderobeanlegg være avgjørende for bedre 
utnyttelse av så vel Refsnesbanen, som Bellevue.     
 
 
Klubben har i 2018 ved hjelp av eksterne sponsorer etablert et «sosialfond» som 
skal bidra til å støtte familier som av økonomiske årsaker ikke kan la sine barn delta i 
våre fotballaktiviteter. Støtte fra fondet sikrer at alle kan delta. Fondet er uavhengig 
av Klubbens drift for øvrig. Styret vil i 2019 jobbe med å få tilført ”fondet” ytterligere 
tiltrengt kapital. 
 
 
Sprints økonomi er solid selv om resultatet for 2018 viser et lite underskudd på 
ca.89 000,- og egenkapitalen ligger på ca kr 2,7 mill.  
 
Likviditeten er god og har vært god gjennom hele 2018. Den gode økonomien er 
viktig for å tåle uventede negative overraskelser, samtidig med at den setter Klubben 
i stand til videreutvikling, både sportslig og organisatorisk.  
 
Etter sesongens slutt ble tidligere Sprint-Jeløy spiller Tobias Heintz solgt fra 
Sarpsborg 08 til Tyrkiske Kasimpasa. Sprint hadde kontraktsfestede rettigheter ifm 
salget og disse rettighetene resulterer i et betydelig beløp inn på klubbens konto i 
2019. Av kontraktsmessige årsaker kan ikke beløpes størrelse kommenteres 
ytterligere, men for å unngå spekulasjoner kan det opplyses at det IKKE dreier seg 
om et millionbeløp. 
 
Klubben gratulerer Tobias med en meget god sesong på så vel klubblag og landslag 
og ønsker han lykke til videre i sin proff-karriere. 
 
 
Styret vil takke Daglig Leder for godt og engasjert arbeid gjennom hele året! 
 
Videre takker vi alle frivillige, foreldre, ansatte trenere og øvrige ansatte i 
klubben som står på for Sprint-Jeløy året rundt. 
 
 
Det bor en klubb der utpå øya! 
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Daglig leders rapport 

Medlemsregister  
 

Vi ser et stabilt antall spillere.  
526 pr mars 2019 mot 539 spillere mars 2018. 
Det er 166 jentespillere i klubben, størst er 2009 kullet med 32 spillere.  
Det er 360 guttespillere i klubben, størst er 2005 kullet med 40 spillere. 
Det er til sammen 89 som er medlemmer, æresmedlemmer, pensjonister. 
Det er 37 juniorspillere i klubben mot 41 på samme tid i fjor.  

Sprint-Jeløy oppfordrer til at alle som har mulighet tegner medlemsskap og støtter 
klubben!  
 
 
 
Sosiale medier 
 
I 2018 fikk vi etablert en ny funksjonell og velfungerende hjemmeside.  
I tillegg benytter vi i stor grad Facebook for å nå våre medlemmer. Dette er et godt 
verktøy for raskt å nå mange, mens foreldet informasjon, statisk informasjon og 
historie er å finne på hjemmesiden.  
Lagene våre bruker lukkede Facebook-grupper og Spond som informasjonskanal. 
Vi oppfordrer på det sterkeste at det er separate grupper mellom lagenes spillere og 
foreldre 
Det ble også opprettet Sprint-Jeløy Instagram-konto i 2018. Denne administreres i 
utgangspunktet av A-lagsspillere.  
  
 
Kurs 
 
Klubben har stort fokus på å kurse og utdanne trenere, både gjennom kurs og 
inspirerende temadager eksternt og internt. Høsten 2018 inngikk vi et samarbeid med 
NFA (Norsk fotball Akademi) og har investert i deres øktplaner og øvelsesbank for 
spillere i alderen 8-12 år. 
 
I 2018 gjennomførte 1 av våre trenere hele C-kurset (delkurs 1-4) 
15 trenere har gjennomført delkurs 1 
17 trenere har gjennomført delkurs 2 
 
Det vil si at hele 33 trenere i Sprint har blitt kurset gjennom 2018. 
De som har tatt delkurs 1 og 2 i 2018 tar delkurs 3 og 4 i 2019. (komplett 
Grasrottreneren-kurs / NFF C-lisens) 
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Marked 2017 
 
De siste tre-fire årene har vært relativt stabile med hensyn til klubbens inntekter av 
sponsormidler. Noen få nye sponsorer kom til, men i all hovedsak så har vi en god 
stamme av trofaste samarbeidspartnere. Tusen takk til hver og en av dere!  
Husk å kontakte Terje Fleischer eller daglig leder hvis du har mulighet til å hjelpe 
eller bidra. Alt er interessant og vi trenger all den hjelp vi kan få. 
 
 
Grasrotandelen 
 
Grasrotandelen fra Norsk Tipping er svært kjærkomne midler for klubben, og det er 
gledelig å se at antall spillere øker jevnt og trutt:  
709 spillere støttet Sprint-Jeløy i 2018, mot 670 i 2017 
Dette genererte kr 549.000,- til klubben i 2018 (475.000,- i 2017) 
Vi oppfordrer til at Sprint-medlemmer og andre støttespillere gir sin Grasrotandel til 
Sprint-Jeløy! 
 
 
Huset 
 
Klubbhuset vårt er et i særdeleshet levende klubbhus. Her er det folk og aktivitet fra 
kl 0800 – kl 2200. På dagtid samles trenere og Sprintvenner her for diskusjoner og 
arbeidsøkter og en kaffekopp, Akademiet er i gang fra kl 1400 - og deretter fylles 
Bellevue med lag, treninger, møter o.l.  
Huset leies ikke ut til private jubilèer og sammenkomster lenger, men Jeløy 
Seniordans får fortsatt leie klubbhuset til sin seniordans på dagtid hver torsdag. 
På grunn av høyt aktivitetsnivå er det utfordrende å få gjort vask og vedlikehold. 
Huset blir mer og mer umoderne og lite brukervennlig år for år, og det bør innen få år 
bygges om til mer hensiktsmessig planløsning tilpasset dagens behov.  
 
 
 
Byggevirksomhet på Bellevue og Refsnesbanen: 

• Utstyrsboden på 50 kvm ble ferdigstilt og tatt i bruk i 2018. Her har lagene sine 
låsbare utstyrsboder for baller, vester og annet utstyr. 

• Speakerboden på 24 kvm har også et eget rom for utstyr til A-laget, samt et 
teknisk rom til forsterkere etc, og et rom hvor pressen og speaker kan holde 
seg tørre og varme. Taket er flatt og benyttes til filming av kamper 

• Det jobbes med å få satt opp en garasje ved Refsnesbanen. 

 
Bellevue 
 
Også i 2018 ble det utført reklamasjonsarbeider på kunstgressbanene på Bellevue. 
Kunstgresset er rullet av og undervarmen skiftet igjen.  
Samarbeidet med anleggseier Moss Kommune fungerer godt, og Moss Drift og 
Anlegg gjør en god jobb med vedlikehold og snømåking innenfor arbeidstid. 
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Cuper 
 
Sparebank 1-cupene 2018: 
 
 
Jentecup Januar  
 
140 lag påmeldt.  
Som i mange, mange foregående år så var arrangementet vellykket med gode og 
hyggelige tilbakemeldinger fra deltagende lag.  
Lagene kommer fra Østlandet, men også Greipstad fra Kristiansandtraktene har 
begynt å gjeste oss – i 2018 for tredje gang. Mange lang som har vært med tidligere 
og noen nye lag. Lillehammer KFK var som vanlig største deltagende klubb med 20 
lag.  
 
 
Guttecup Mars 
 
132 lag påmeldt, og svært gledelig at antallet økte igjen fra bunn-nivået året før med 
111 deltagende lag.  Selve arrangementet var vellykket. Vårt nyinnkjøpte Profixio-
program ble brukt til å lage cup-oppsettet, og dette fungerer godt.  
 
 
Det er mange frivillige som hjelper til rundt cupene, og i særdeleshet så må A-laget 
berømmes og takkes for å stille opp 100% og jobbe mange timer med dugnad ved 
disse arrangementene.  
 
 
Gothia Cup 
 
Sprint deltok i 2018 for 11 året på rad med ungdomslag i Gothia Cup. Gothia Cup er 
verdens største og mest internasjonale ungdomsfotballturnering. Vi bodde som vanlig 
på Aranäsgymnasiet i Kungsbacka 25 km sør for Göteborg, med 8 lag fra 13-18 år – 
og for første gang på mange år: 1 jentelag (J14).  
Sportslig gir muligheten å møte lag fra andre land og verdensdeler oss et viktig 
sammenligningsgrunnlag på hvor vi står, men også sosialt kan ikke betydningen av 
at nesten hele klubben er på turnering sammen verdsettes høyt nok. At det er A og B 
sluttspill gir alle lag matcher på sitt nivå. 
 
Tine Fotballskole   
 
Tradisjonen tro arrangeres TINE Fotballskole siste uken før skolestart i august.  
Ansvarlig for Fotballskolen var Veronica Fredriksen Ribe, som gjorde en strålende 
jobb som sportslig ansvarlig. Mange av ungdommene våre er instruktører på 
fotballskolen år etter år, og med sin erfaring er de med på å holde et høyt nivå på 
øvelsene gjennom uken. Det er mange lag og foreninger som har aktiviteter denne 
siste uken før skolestart, så det er en nedadgående trend i antall deltagere. Dog er 
det store kull som kommer fremover, og vi har tro på deltagerøkning i fremtiden.  
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Sprint-Akademiet GET 
 
Sprint-Akademiet GET legger bak seg et innholdsrikt 2018. Det har i snitt gjennom 
året vært 70 barn på Akademiet fordelt på 5 dager i uken. 
Barna på Akademiet blir introdusert for ballmottak, posisjonering, inkludering og gode 
holdninger. God stemning hos oss alle dager, uansett vær og vind! 
Vi har åpnet opp enda mer for henting av barn på bysiden som ønsker å benytte 
Akademitilbudet. Dette setter vi stor pris på, og vi får veldig hyggelige 
tilbakemeldinger. Vi er et akademi for de yngste (2012 i år) til gutter og jenter 2008. 
De eldste barna hos oss i dag (2008) ønsker vi å følge opp og gi et tilbud til fylte 16 
år. 
 
Roar Jensen 
Akademiansvarlig 
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Senioravdelingen 
 
Sprint-Jeløys senioravdeling har i 2018 bestått av 6 lag;  
A-lag, B-lag, C-lag, D-lag og 2 juniorlag. 
 
A-lag – «en kamp mot de to store»:    
 

  
 
Trener- og støtteapparatet rundt A-laget hadde god kontinuitet inn i 2019-sesongen. 
Even Juliussen takket av som hovedtrener i 2018 og ble erstattet av Gard Hellgren 
Kristiansen som var Even’s hjelpetrener forrige sesong og som har lang fartstid i 
klubben. Gard fikk med seg nyervervelsen Neil Masters som hjelpetrener, Knut 
Markhus som keepertrener og alt-mulig-mann samt Runar Syvertsen som lagleder. 
Klubben var således godt forspent på trenersiden, med kompetente, engasjerte og 
strukturerte mennesker – med gode lederegenskaper på og utenfor feltet. Etter 
nedrykket i 2018 var målsetningen klar; vi skulle rykke opp! 
 
Etter en lang og kald oppkjøring med mange gode prestasjoner i treningskampene 
satte vi i slutten av mars kursen mot Tyrkia for litt etterlengtet varme. Her ble vi også 
enige om at vi skulle ha målsetning om å rykke opp. 
 
I konkurranse med blant annet FFK 2 og Sarpsborg 08 2 visste vi at det kom til å bli 
tøft, men det er også gjennom utfordringer man kan få god utvikling. 
 
I seriepremieren skulle vi møte en av våre argeste konkurrenter. Etter en meget god 
4. divisjonskamp mellom to gode lag endte det 1-1. Etter dette kom vi inn i en veldig 
fin flyt. Vi skulle vinne alle våre kamper fram til ferien. Sågar vant vi også vår første 
kamp etter ferien. De to mest minnerike kampene var kanskje 3-2 seieren borte mot 
Sarpsborg 08 2 og seieren mot Råde på Bellevue. 
 
Da vi skrev august ble det også klart at første plassen kom til å stå mellom FFK 2, 
Sarpsborg 08 2 og oss. Vi var lenge i førersetet, men poengtap mot Borgen og tap 
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mot Rakkestad gjorde at Sarpsborg 08 2 tok over tabelltoppen. Det skulle vise seg at 
de ikke kom til å se seg tilbake. 
 
Da vi til slutt innså at løpet var kjørt satte vi oss nye mål. Dette innebar å bli nummer 
to samt prøve å slå poengrekorden i nyere tid. Gledelig var det at vi greide begge 
deler. Med 20-3-3 og 63 poeng var dette tilnærmet en maks sesong. At vi kom 19 
poeng foran 4. plassen sier noe om vår prestasjon. Sesongen 2017 rykket Selbak 
opp med 60 poeng i det som på papiret var en noe svakere avdeling. 
 
Tar vi også med at vi mistet mange viktige spillere fra sesongen før og primært 
erstattet disse med egne juniorspiller er prestasjonen enda mer imponerende. Til 
sammen bidro disse med 4024 minutter i serien. Hadde det ikke vært for et stort 
skadeomfang blant disse hadde det blitt enda flere minutter. 
 
Hvorfor det ble en god sesong er sammensatt, men en av de viktigste årsakene er at 
vi har vist gjennomføringskraft i forhold til våre verdier og identitet. En annen viktig 
årsak er alle de timene vi har brukt på analyse. En spesiell stor takk til vår 
analysesjef Knut Markhus for jobben han har gjort rundt dette. Videre har vi hatt et 
trener og støtteapparat som har jobbet godt i sammen. 
 
Ellers verdt å nevne at vi ikke hadde en spiller som måtte sone karantene for gule 
kort. Den eneste som måtte sone var vår keeper Odin Nordvåg. Han fikk rødt kort 
etter en (viljehands) utenfor 16- meteren. 
 
Vi hadde også et mål om å nå første runde i NM. Dessverre var vi litt uheldig med 
motstanderen i andre kvalifiseringsrunde hvor vi møtte Ullern på bortebane. Til tross 
for 5-2 tap leverte vi en god kamp. 
 
Umiddelbart etter den siste kampen mot Borgar hadde alle involverte en fortjent 
avslutningsfest på klubbhuset. Vi kom rett og slett til dekket bord. Terje Gullåsen (til 
daglig kokk på Hotell Jeløy Radio) serverte mat til terningkast seks. Makan til utvalg 
og service! Igjen tusen takk! 
 
Som vanlig ble det delt ut priser. 
 
Årets spiller: Erik Halvorsen (stemt fram av trenerne, støtteapparatet og spillerne). 
Årets toppscorer: Alban Ramadani (23 mål) 
Årets poengkonge: Alban Ramadani (23 mål pluss 10 målgivende) 
Toppscorer B- laget: Aleksander Holmen 
 
Andre priser: 
Best treningsoppmøte: Eirik Kaldheim (135 av 139 treninger) 97.12% 
Best kledde spiller: Eirik Kaldheim (i tøff konkurranse med Aleksander Braun 
Andresen. Visstnok en paraply som ble avgjørende. Runar Syversen som var 
mannen bak kåringen). 
 
Mest spilletid: Eirik Kaldheim (2340 minutter av 2340) 
 
Flest målgivende: Eirik Kaldheim (15) 
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Nå er altså sesongen 2018 historie og forberedelsene til en ny sesong er i gang for 
fullt. 
 
Vi jobber fortsatt med vårt mål om å spille en divisjon høyere uten at det stresser vårt 
arbeid nevneverdig. 
 
2019-sesongen blir nok ventelig enda jevnere. FFK 2, Østsiden og Råde har allerede 
uttalt at de skal rykke opp. Videre kommer Selbak ned fra 3. divisjon. Tatt dette i 
betraktning må vi gjøre det vi kan for å bli enda bedre enn det vi var forrige sesong. 
Det er heldigvis mange ting vi kan forbedre. Skal vi ta ytterligere steg må vi legge 
enda mer i potten. 
 
Vi startet for øvrig oppkjøringen mandag 26. november og deretter full gass fra og 
med 3. januar. 
 
Avslutningsvis ønsker vi å takke alle som har støttet oss i 2019. Det har vært ganske 
så mange. En ekstra stor takk til klubben SK Sprint- Jeløy og våre 
samarbeidspartnere. 
 
Vi håper dere er med på laget også i 2019! 
 
Mvh 
Gard Hellgren Kristiansen / Lars Arild Olsen 
Trener A-lag   / Sportslig leder 
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B-lag (Sprint 2) – «Varierende prestasjoner, men god utvikling»: 

   
 
5. divisjon i 2018 inneholdt mange spennende lokaloppgjør, mot MFK2, Råde 2 og 
Tronvik for å nevne noen. Med seier i samme avdeling fra 2017 og en stor og jevn A-
stall forventet vi å ha et lag helt i topp av avdelingen i 2018. 
 

Neil hadde ansvaret for B-laget under vårsesongen, mens Gard tok over ansvaret på 
høsten. Dette for å gjøre seg bedre kjent med alle de spillerne som banker på A-lags 
døra. Det skal være gjevt å spille på B-laget også. 
 

Med et til tider svært ungt lag og mange bytter fra kamp til kamp pga skader i 
troppen, ble det en ikke helt optimal sesong. Både innsatsen og prestasjonene var 
svært varierende. Men til tross for en litt skuffende 6. plass må vi huske at laget 
uansett ikke kunne rykke opp og at avdelingen ga mange av våre unge spillere en 
flott utviklingsarena og en smak på seniorfotballen. Flere 1. års-juniorer fikk sin debut 
i 2018 og klarte seg bra. 
 
Takk til alle som har bidratt rundt laget med diverse oppgaver; spesielt Knut Markhus 
(assistent, keepertrener og utstyrsansvarlig), og Dag Sølberg. 
  
Mvh  
Lars Arild Olsen 
På vegne av Sprint 2 
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C-lag (Sprint 3): 
 

 
 
Sprint 4 ble lagt ned før årets sesong pga spillemangel. Vi stod igjen med ett 
seniorlag utenfor A-stallen. Som vanlig god stemning og sosial tilnærming på vårt lag 
i 7. divisjon. Selv om det er blodig alvor når disse gutta først går på banen så er det 
ikke det sportslige som er hovedårsaken til at disse gutta spiller fotball. Gutter som 
ønsker å være en del av kameratskapet fotballen og Sprint-Jeløy gir, men som ikke 
har mulighet til å legge ned all verdens tid på fotballen.  
 
Sportslig sett ble det likevel en suksess. 2. plass i 7. divisjon ble fasiten, noe som 
nesten endte i opprykk – uten at det var noe mål i seg selv for dette laget.  
 
Takk til Henke og spillere som er med å bevare den sosiale profilen i klubben på en 
god måte. 
 
 
Mvh  
Lars Arild Olsen 
På vegne av Sprint 3 
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Juniorlaget (Elite og Bredde): 
 
Junior Elite       Junior Bredde 

          
 
Nok et krevende år for Junior Elite. Med hovedsakelig første og andre års juniorer 
fikk vi det tøft i årets sesong, som da endte med en 8. plass. Mange jevne og til dels 
veldig gode kamper og omganger, men totalt sett litt for variabelt. Spesielt høsten var 
meget god med uavgjort mot avdelingsvinner Kråkerøy og seier mot nummer to, 
Borgen. Svært gode kamper begge to. 
 
Gutta har hatt en tøff treningshverdag med lite folk. En tynn stall, ble ikke lettere å 
håndtere når man også skal avgi spillere til B-laget, Men under kyndig ledelse av 
Vegard Gilseth Andersen har gutta vist gode holdninger på og utenfor banen. Flere 
har tatt gode steg på fotballbanen, fått B-kamper og spilt seg inn i A-stallen for 2019. 
 
Breddelaget hadde en oppløftende sesong og endte på en solid 5. plass.  
 
Problemet for klubben er å holde på de talentfulle spillerne som stadig kommer frem. 
S-08 har hentet et ti-talls av dem de siste fire-fem årene, mens skole, militæret og 
jobb sørger for at litt for mange flytter på seg i det de skal ta steget opp på A-laget og 
hjelpe klubben oppover i divisjonssystemet. Dette er en utfordring som klubben er 
bevisst på og som vi håndterer på best mulig vis. 
 
 
Mvh 
Lars Arild Olsen 
På vegne av Junior Elite og Bredde 
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Yngres avdeling  
 
Årsrapport Yngres 6-12 år 
 
I løpt av året 2018 har yngres gjort en stor jobb med å samle alle årgangene hos 
guttelagene fra skolelag til hele årskull. Slik er det allerede hos jentelagene. 
 
Bakgrunnen for dette er at Sprint-Jeløy ønsker at alle barn i klubben skal ha like 
muligheter til å utvikle seg. Hele kull gjør det enklere å kunne differensiere 
treningsøktene, slik at alle barn på sitt nivå opplever mestring og utvikling. 
 
Det skal også sies at dette har vært en utfordrende prosess hvor mange spørsmål er 
stilt og bekymringer er meldt, men troen på at dette er et riktig og viktig steg i å gi de 
beste utviklingsmulighetene til alle spillere i yngres avdeling har stått i fokus. 
 
I prosessen har vi hatt 2-5 møter med de forskjellige årskullene hvor rammene har 
vært satt av klubben. Det har likevel vært viktig å inkludere alle trenerteamene i 
arbeidet i hvordan dette skal gjennomføres, innenfor de rammene som klubben har 
satt. Og jeg må si, jeg er stolt av det arbeidet dere trenere gjør. Uten dere hadde vi 
ikke fått dette til! 
 
Underveis har Sprint – Jeløy som klubb tatt noen viktige valg. Det ene har vært å 
ansette en sportslig koordinator ved Roar Jensen, som i sin rolle skal samarbeide og 
følge opp hovedtreneren i hvert kull. Det andre har vært at Sprint-Jeløy har investert i 
en øvelsesbank og et samarbeid med NFA (Norsk Fotball Akademi), noe som ble 
presentert for klubben i november på Jeløy Radio. 
 
Videre har Sprint-Jeløy i 2018 også vært arrangør for kurset grasrottreneren, noe 
som har ført til at klubben har økt kompetansen betraktelig blant barnefotballtrenerne 
våre. Dette er noe Sprint-Jeløy har tilbudt trenerne i klubben, og anser som en viktig 
del av den prosessen vi har startet i år. 
 
Året som leder i yngres 6-12 år har vært spennende, utfordrende og utviklende på 
mange plan. Jeg er stolt av å få være en del av en klubb i utvikling, og glad for at jeg 
får gjøre en innsats for alle barna i klubben vår. 
 
Takk til de som har bidratt til den utviklende prosessen vi har fått til i 2018. 
 
Sammen er vi gode! 
 
Fotballhilsen fra 
Yngres yngres leder 6-12 år 
Veronica Fredriksen Ribe 
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Jentene i Sprint 
 
Jentene i Sprint teller 182 spillere og er en stadig voksende familie. Det er jenter som 
er født fra 2013 til 2004. Det er fra 3er lag til 11er lag. J2004, J2005 og J2006 har 
hatt innleid trener betalt av Sprint og lagene har vært veldig fornøyd med det.  
Vi ser at det viktig med at det er noen andre enn foreldrene som tar over etter hvert.  
 
I fremtiden må vi få til mer samarbeid på tvers av årskullene for å sikre at vi fortsatt 
har ungdomsfotball og muligens kan vi få til damefotball også i Sprint igjen.  
Jeg er også med i jenteutvalget i Østfold fotballkrets og der jobber vi med å få opp 
jenteandelen i kretsen. I kretsen ligger andelen på litt over 11 %. Heldigvis er vi i 
Sprint med på å dra opp den andelen, siden vi har en andel på nærmere 30 %.  
 
I 2018 hadde vi en sosialsamling på klubbhuset hvor de største jentene så finalen i 
damenes Champions League sammen. Dette var så gøy at vi satser på å få 
gjennomført det i 2019 også. Så får vi se om det er flere ting vi kan få gjort sammen. 
 
Irene Naustbakk Pair – jentekoordinator  
 
 
 
 
 

Innsendte beretninger fra lagene i yngres  
 

 

Litt info om hva Sprint G2011 har bedrevet i 2018. 
 
Før sammenslåingen av skolekretsene hadde Sprint G2011 Ramberg-   
God aktivitet med 2-3 treninger gjennom vinteren og høyt snitt på alle i forhold til 
oppmøte på treninger, vi har hatt fire reine Ramberg lag i seriespill 
 + det ene samarbeisdslaget Sprint RRR 2011 (RRR= Ramberg, Reiser, Refsnes) 
Alle har spilt mye - alle har kjent på mestring og alle har etter det jeg kan forstå ut ifra 
tilbakemeldinger fra foreldre, hatt et flott år i Sprint. 
Vi har også klart å opprettholde vår tanke med å delta i 1 cup pr. mnd. utenom da 
serien er igang, det ble vel 8 cuper- stort sett lokalt. 
 
Etter sommeren og serien har vi vært gjennom denne sammenslåingen som har vært 
utfordrende, men jeg tror vi har kommet gjennom dette OK, vi har mistet ca. 10 
spillere. vi er 44 gutter "på blokka" men snittet på treninger ligger på mellom 26-32 
stk. Vi har 20 trenere "på blokka" men er stort sett "kun" 7-12 stk. på treninger - som 
er VELDIG BRA! 
Vi kjører 2 faste treninger ute i uka og 1 frivillig inne trening (der har jeg satt krav om 
at de må delta på minst 1 ute trening for å delta - dette pga at deter mange som kun 
liker seg inne - det har vi ikke kapasitet til, er max 12 stk. som kan være inne av 
gangen om man skal få en god trening.) 
Vi opprettholder også tanken med 1 cup i mnd. - cup er gøy! og nå gleder vi oss til 
shorts-vær og seriespill! 
 
Mvh Atle Aas, Sprint G2011 
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Årsberetningen 2018 for Sprint-Jeløy Glitter og Diamant J12 
I starten av 2018 sesongen besto laget av 22 jenter, to hovedtrenere, en 
utstyrsansvarlig og en lagleder. I august fikk vi inn ny hovedtrener og er super 
fornøyd med det! Edvard tok ansvaret for treninger og kamper fra dag en. For at det 
ikke blir for mye for en person så ønsker vi oss gjerne en assistent også. I starten av 
ny sesong har vi nå 20 ivrige jenter som gleder seg til 9er og mer alvor. Vi står samlet 
som et lag!! 
Vi har spilt med to 7er lag i serien og hatt våre opp- og nedturer. Vi har deltatt på hele 
7 cuper i 2018: Sprints egen jentecup i Mossehallen, Gjelleråsens vårcup, DNB 
Heggedalscup, Skolandcup på Ekholt, Briskebyturneringen på Hamar 
(overnattingscup), Championscup i Råde, SFK jentecup i Sarpsborg (prøvde oss 
med 9er). Det var også morsomt å være med på Sprintdagen i august. 
Etter serien er ferdig har laget hatt fast 3 treninger i uken og det er veldig bra 
oppmøte blant jentene. Vi satser på litt variert trening som betyr at vi også har dans 
og styrketrening.  
Ny sesong har startet med OBOS cup. Hittil har vi spilt 2 uavgjort kamper, men 
satser på at neste kamp blir vår første seier. 
Moss, 16. feb. 19 
Lagleder Irene N. Pair 
 
 
 
 
Årsberetning for Sprint-Jeløy jenter født i 2009 
 
Vi fikk i løpet av 2018 flere nye jenter som begynte på laget og på slutten av året 
hadde vi innmeldt 35 jenter. Vi har et trenerteam på 2 hovedtrenere og 6 
hjelpetrenere.  
 
I løpet av året har vi deltatt på Spenst-cup, XL-bygg cup, Labb og Line cup, Eat-
Move-Sleep cup, Kanalcup, Sprint-dagen på Bellevue, Eika Jente-cup, Råde 
Champions Cup, Avslutningsturnering og SFK jente-cup  
 
Vi har også fått til flere sosiale arrangementer i løpet av året som ballspill og bading 
på Superland i Sarpsborg, pølsefest etter fotballkamp og pepperkakebaking med 
nissegrøt før jul. 
 
Vi har stilt med 4 lag i serien og har trent henholdsvis 2-3 ganger i løpet av uken.  
Oppmøtet har vært veldig bra i ukedagene og flere av jentene har også vært på 
trening søndag formiddag. Vi har hatt et par keepertreninger og spilt treningskamp 
mot Rapid Athene.  
 
Vi gleder oss til å ta fatt på en ny sesong med 7ér og ikke minst overnattingscup i 
Hamar. 
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G8 – født 2010 – Refsnes 

Et år med høy aktivitet er avsluttet. Vi har vært syv gutter på laget som har hatt godt 
trening- og kamp oppmøte. Vi har vært fem foreldre i støtteapparatet. Seriespill har 
vært gjennomført uproblematisk og med mange herlige øyeblikk. I tillegg har gutta 
spilt ca. en cup pr måned utenom de månedene med seriespill. Vi takker for et flott 
år. 
Mvh Gutta  
 

 
 

Irene Hartmann Landgren     Daniel Larsen 

Lagleder      Hovedtrener 

 

Stig Rune Molvik     Jørgen Fundingsrud 

Oppmann      Oppmann 

 

Even Juliussen 

Trener 
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Kort informasjon 2018-sesongen for jenter 7 år (2011): 
 
Jenter 7 år var, med noe tilsig og frafall gjennom sesongen, omkring 26 jenter i 2018-
sesongen.  
 
Serien 
Vi stilte tre lag i serien, og ble fordelt i tre ulike avdelinger i seriespillet. Det var stor 
ulikhet mellom de ulike lagene, på hvor mange kamper de fikk og hvilken avstand det 
var til bortekampene. Serien ble derfor også spesielt for ett lag noe preget av 
kanselleringer og vel få kamper.  
Ett lag hadde seks kamper før ferie, hvorav to ble avlyst (fra det andre laget). Etter 
ferien hadde de tre kamper, hvorav en ble avlyst. Det var kun ett lokalt lag her, ellers 
Halden, Sarpsborg og Askim. 
Lag nr. to hadde tre kamper før sommeren, hvorav en i Drøbak og en i Ørje. Etter 
sommeren hadde de  
Lag nr. tre hadde seks kamper før ferien og fire etter ferien, to lokale lag og to langt 
vekk (med flere møter per lag) (Askim og Drøbak). 
Avstander som til Ørje er i overkant for jenter på 5-7 år på hverdagene, og seriespillet 
ble derfor ikke helt optimalt. Vi har tilskrevet kretsen med ønske om endring for 2019-
sesongen.  
 
Turneringer 
Før sommerferien deltok vi med tre lag på Ekholtcup i april og Kanalcupen i Horten i 
juni. I tillegg deltok ett lag i Ørjecup i juni, som erstatning for avlyste kamper i serien. 
Videre var vi tre lag til Eikacup i august og avslutningsturnering i Nylende i 
september. Ett lag stilte på Fix-cup i Tønsberg i november.  
 
Vi har hatt tre hovedtrenere og tre hjelpetrenere i sesongen, noe som viste seg 
nødvendig.  
 
Det har vært arrangert noen sosiale samlinger utenfor banen også; filmkveld på 
klubbhuset i april, sommeravslutning i Torderødparken i juni, serieavslutning på 
klubbhuset og juleavslutning på klubbhuset i desember.  
 
Før 2019-sesongen har vi hatt noen frafall, men satser på å rekruttere inn en del 
igjen når våren kommer :-) 
 
Mvh 
Christine  
Jenter 2011 
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Sprint-jeløy jenter 2005: 
  
Fakta om laget pr 15.02.2019  
 21 jenter (2 sluttet I løpet av 2018) 
1 hovedtrener  
3 hjelpetrenere 
Lagleder  
Sosialt ansvarlig  
Sesongen 2018 har J2005 deltatt I KM 9 er J13 . Vi endte nest sist I B sluttspill.  Vi 
stilte også lag I KM 9 er J13/14  her kom kvalifiserte vi oss til A sluttspill og ble nr 5 
av 6 der. 
Videre har laget deltatt I sprint cup, askim cup og FjordLineCup. Best gikk det I Askim 
Cup der vi ble nr 4 av 12 lag. 
Vi har I tillegg hatt flere treningskamper mot Ekholt,Eika og Råde. 
5 spillere er kvalifisert for Sonespill på Sone nord. 
Laget er godt sammensveiset og har generelt høyt treningsfremmøte. Siden en stor 
andel av spillerne begynte sent med fotball har vi et stykke igjen til de beste lagene I 
årsklassen. Ett av årets høydepunkt var da hele laget var balljenter på landskamp da 
Norge kvalifiserte seg til VM for damer.  
I sesongen 2019 spiller laget Obos cup, KM 11 er J 2005 og reiser til Gothia cup 
samt en del andre cuper. 
 
Geir Sommerset  
Lagleder sprintjenter 05  
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ÅRSBERETNING 2018 FOR SPRINTJENTER 2008 
 

Spillere: Vi er nå 21 aktive fotballjenter og vi fikk fem nye jenter inn på laget nå i 
høst!  
Trenerteamet: Vi er to hovedtrenere, to hjelpetrenere og en lagleder.  
2017-sesongen: Vi meldte på to lag i serien; Sprint Rød og Sprint Hvit.  Vi har stort 
fokus på spilleglede og lite fokus på resultat. Vi ser at laget fungerer godt sammen og 
at jenten får til fint samspill og ser hverandre mer og mer ute på banen. Vi gleder oss 
over godt pasningsspill og mindre solo race.  Sesongen 2018 ble avsluttet med pizza 
på klubbhuset på Bellevue  
Treninger: Vi har hatt to treninger i uka. På treningene har vi fokus på fotball og 
treningsglede. Vi jobber med grunn teknikk og samspill og vi har begynt med noe 
differensiering på trening, slik at jentene får den utfordringen de trenger. Målet er 
alltid å ha det gøy og spille mye fotball!  
Cuper: Vi har deltatt på seks cuper i 2018; Labb og Linecup i Rygge, Sparebank 
1/Skolandcup på Ekholt, Briskebyturneringen på Hamar, Jentecup på Eikabanen, 
Avsluttingscup for serien i Berg i Halden og så arrangerte vi egen 7`er cup på 
Refsnesbanen i oktober. Jentene synes det er gøy med cup! 
Generelt: Trenerteamets fokus er på at jentene skal utvikle et godt felleskap med 
gode venner, skape treningsglede og synes at fotball er gøy. Det føler vi at vi lykkes 
med!  
Moss 4. februar 2018 
Frode Sand Evensen og Christen Stray 
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Her kommer en oppsummering av 2018 fra J04: 
 
• Laget består i dag av 12 stk 04 spillere og 4 stk 05 spillere.  
• Vi mistet 4 spillere i 2018. 1 spiller gikk til guttelag og 3 spillere sluttet.  
• Vi har 1 hovedtrener, 3 hjelpetrenere, 1 lagleder og 2 foreldre som er ansvarlig for 
det sosiale rundt laget.  
 
J04 2018  
 
• Laget ble tidlig meldt opp til J14KM, men i februar 2018 fikk vi beskjed om at det ble 
en J14/15KM-serie. Både trenerteamet og spillere med foreldre var usikre på 
hvordan dette skulle gå, skulle vi heller spille 9-er et år til? eller skulle vi gå inn i en 
tøff serie med 11-er fotball? I samråd med jentene valgte vi å ta sjansen på 11-er 
fotball. Men vi måtte bli tøffere. 
• Pga dårlige treningsforhold og mye snø gjennom vinteren, gjennomførte vi bla. 
soldat trening med instruktør for Forsvaret. Trenerteamet hadde i balløktene på 
Bellevue og Refsnes særlig fokus på tøffhet i duellspillet, soneforsvar og økt pasning 
kvalitet. Vi trente mye i rondo og gjennom angrep mot etablert forsvar. Det ble 
utarbeidet en plan for spillet og vi har jobbet med forståelse av roller på banen.  
• I serieåpningen spilte vi 2-2 mot Gressvik. Kampen ble også sendt på TV via Moss 
avis. Gressvik ledet 1-2 til det siste kampminutt. Utligningen vår kom når det gjenstod 
20 sekunder av kampen, på et skudd fra ca. 30 meter, en scoring som for øvrig ble 
kåret til årets mål i Moss omegn av Moss Avis. 
• Fra den innledende serien kunne vi telle 2 seire og 2 uavgjort. Med dette kom vi til 
B-sluttspillet i J14/15 og hadde bekjempet 6 lag som endte i C-sluttspillet. 
• I juli deltok vi i Gothia Cup for første gang. Jentene syntes dette var en flott 
opplevelse. Sportslig ble utfordringene vel store, men igjen hevet spillerne eget nivå. 
Og trenerteamet kunne observere flere spillere som enkeltvis tok lange skritt i egen 
utvikling. I tillegg var Gothia cup utviklende for laget som helhet. Å bo flere dager 
såpass tett sveiser spillerne sammen. Rammene rundt oss i Kungsbacka opplevde vi 
som trygge. Vi kan anbefale Gothia for flere jentelag fra Sprint.  
• I sluttspillet fikk vi kun 1 seier men på våre gode dager spilte vi jevnt med de beste 
lagene. Selv om motstanden i J14/15-serien til tider har vært tøff, har spillerne hevet 
sin egen innsats, blitt tøffere og endret sin innstilling til seg selv. Vi ser frem mot 
sesongen 2019. 
 
Mvh Trenerteamet J04 
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ÅRSBERETNINGEN 2018 
ER FREMLAGT AV HOVEDSTYRET I SPRINT-JELØY 19. MARS 2019 

 
 

Sprint-Jeløys styre 
 
 
 
 

Johan Storvik 
Styreleder 

 
   
 
 
Thomas Race  Petter Hermansen  Lars Arild Olsen 
Nestleder   Seniorleder    Sportslig leder 

 
 
 
 
 
 
Per Kobberstad  Arne Simonsen   Veronica F. Ribe  
Yngres leder  Medlem    Barnefotball leder  
 
 
 
 
 
Therese Solhaug 
Daglig leder                                                       


