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Innledning: 

Styret i Sportsklubben Sprint-Jeløy ønsker velkommen til årsmøte 15.juni 2021. 

Vi innleder årsberetningen 2020 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 
Arne Simonsen 

 

 
 
 

 
 

Adelskalenderen 3 på Topp: 

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

 
 
 

Sprint-Jeløy er ikke «bare» en fotballklubb, men en bidragsyter til samfunnet også på andre vis:  

Hovedoppgaven til Sprint er å legge til rette for at alle som vil får trene og spille fotball og utvikle sitt 
potensiale.  

I tillegg ser vi også at vi har betydning utover det å være en fotballklubb for mange. Bellevue og 
Refsnesbanen er blitt en viktig møteplass for alle fotballinteresserte barn og ungdom, en møteplass for 
de som vil stikke på løkka for å spille med kompiser, de som stikker innom å treffe kjentfolk å ta en prat, 
de som vil se på kamper og delta på diverse arrangementer. 

Sprint-Jeløy er vårt ansvar bevisst, både som fotballklubb og bidragsyter til samfunnet for øvrig. 
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SAKSLISTE ÅRSMØTET 2021 

  

1.  Godkjenne de fremmøtte representantene 

2.  Godkjenne innkalling og saksliste 

3.  Velge dirigent (er), sekretær (er) og prokurenter  

4.  Behandle årsmeldingen 

5.  Behandle Sprints regnskap 2020 i revidert stand   

6. Vedta budsjett 2021 

7.  Hovedfokus 2021 

8.  Vedta organisasjonsplan  

9.  Fastsette kontingent for 2022 

10. Valg  

11.   Avslutte årsmøtet 
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SK Sprint-Jeløy -  Respekt, kvalitet, samhold, likeverd, glede 

 
Dette er klubbens verdisett, som vi alle skal stå for og jobbe etter. 

 
 

 
 
 

 

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. 
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STYRETS BERETNING 2020 

Styrets sammensetning i 2020 

Styreleder: Johan Storvik 

Nestleder: Silja Dagenborg 

Medlem med ansvar for A-lag: Lars Arild Olsen 

Medlem: Arne Simonsen 

Medlem: Anders Magnusson 

Medlem: Erik Syvertsen 

Varamedlemmer: Irene N. Pair (Jenteansvarlig i klubben) og Svein Holmen  

 

Kontrollkomite har bestått av: Anne Regine Utne 

Valgkomite har bestått av: Terje Krokdal, Paul Porchia og Chris Kabashi  

 

 
Styrets beretning 
 
Året 2020 ble av naturlige årsaker, et krevende år for alle våre spillere, medlemmer og for 

klubben. 

Med pandemien og nedstengninger av aktivitet, gjorde administrasjonen og styre, 

fortløpende vurderinger av hvilke begrensninger klubben skulle gjøre i forhold til drift. Dette 

av hensyn til liv og helse, og også klubbens økonomi. 

I en kort periode ble administrasjonen og andre godtgjorte «stillinger» permitterte, slik at vi 

fikk kontroll på inntekter, støtteordninger og ikke minst kostnader. Samtidig var vi veldig 

klare på det ansvaret klubben hadde og har, for å holde barn og unge i aktivitet. Styret vil 

rette en stor takk til administrasjonen, som i en svært krevende tid for mange unge 

mennesker, greide å tilrettelegge trening- og øvelser, med kreative løsninger. Tilpasset de 

regler og rammer som ble satt, av de sentrale- og lokale myndighetene.  
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Fra april 2020 ble det tillatt å trene, uten fysisk kontakt, uten å ta på ballen med hendene, og 

med baller og utstyr som ble vasket og rengjort før og etter hver eneste trening. Rundt hvert 

lag ble det lagt ned en formidabel jobb, for å opprettholde fysisk og sosial aktivitet, og for å 

hindre frafall.  

Klubben skylder alle trenere og andre resurser rundt alle lag, en stor takk for den jobben 

som vært lagt ned fra mars 2020 og til dags dato. Det har gått lang tid uten at vi har kunnet 

spilt kamper, men forhåpentligvis vil det skje noe på dette området, i løpet av de nærmeste 

månedene. 

Det har vært avholdt 6 styremøter, og de aller fleste av de via Teams. 

I tillegg til styremøtene, har det vært avholdt prosjektmøter ifm «Kvalitetsklubb» og 

«Utvikling av anlegg». Utvikling av spillere, lag, trenere, anlegg og klubb er alle prioriterte 

oppgaver, og «Kvalitetsklubb» er et viktig prosjekt for å sikre gode prosesser i den 

forbindelse. 

Styret har jobbet med å sikre klubben økonomi og styringssystemer. I tillegg til at det har 

vært lagt ned en stor jobb med å utvikle- og utbedre de anleggene klubben eier og 

disponerer. Dette innebærer både å opprettholde den nødvendige kvaliteten på 

spilleflatene, garderober, lys, utstyr osv., men også myndighetspålagte oppgaver omkring 

miljøtiltak. Moss Kommune som eier av Bellevue har jobbet, og jobber videre med, 

reparasjoner og oppgradering av Bellevue. Klubben har i tillegg jobbet med oppgradering av 

Refsnesbanen og de omkringliggende fasiliteter. Dette gjelder prosjektering av et 

garderobebygg og utvikling og bygging av et snø-deponi.  

Alle disse prosjektene har til hensikt å øke kvaliteten- og utnyttelsen og bruk av anleggene. 

 

Klubbens verdier er : 

• Respekt 

• Kvalitet 

• Samhold 

• Likeverd 

• Glede 

 

Gjennom Corona-pandemien har vi hatt et stort fokus på «Flest mulig, lengst mulig» , under 

forståelsen at idretten har mistet mange deltagere, og at svært mange barn og unge har 

«mistet» aktiviteten- og hobbyen sin. I et lengre perspektiv mener klubben at arbeidet med 

å opprettholde aktivitet, og sørge for aktivitet blant klubbens medlemmer, har vært av 

største viktighet. 
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Her har Sprint-Jeløy og mange andre organisasjoner gjort en stor og viktig 

samfunnsoppgave. En stor takk til alle som har bidratt til å gjøre dette mulig!! 

 

Det bor en klubb er ut på øya ! 

 

Johan Storvik 

Styrets leder 

 

 

Organisasjon for øvrig: 

Daglig leder er Therese Solhaug i 100% stilling 

Vegard Haslerud er ansatt i 100% stilling som sportslig koordinator og ansvarlig for Sprint Akademiet 
Telia. 

Martin Måleng Lund er fra 1.august 2020 ansatt i 100% stilling som barnefotballansvarlig og nestleder 
Sprint Akademiet Telia. 

For øvrig har vi 36 trenere i større og mindre deltidsbetalte stillinger/engasjement 

Det å besette alle trenerstillingene representerer en betydelig oppgave i hektiske høstmåneder. Klubben 
er derfor tilfreds med at alle viktige trenerstillinger ble besatt i tide før årsslutt 2019.. 
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Daglig leders rapport 

Selv om året 2020 startet med 2 ½ normale måneder for oss alle, sitter vi igjen med følelsen at hele året var 
preget av Korona-pandemien. Det har vært et utfordrende år og vi har gjennom hele 2020 stadig måttet ta 
beslutninger på ting vi ikke har hatt noe erfaring med fra tidligere.  

Når vi nå har «fasiten» er jeg glad for å kunne si at det viste seg å være en riktig avgjørelse, i samarbeid med 
styret, å bevare roen og forsøke å opprettholde aktivitet på de måtene det var mulig. Da Norge stengte ned den 
12. mars, tenkte vi at så langt det er mulig, så er det viktig for barn og unge å ha en fortsatt følelse av 
klubbtilhørighet og aktivitet på fritiden.  

Frem til det ble tillatt for barn og ungdom å trene igjen, laget klubben digitale konkurranser og individuelle 
treningsprogram, samt oppfordret trenerne til å gjennomføre spillersamtaler. I april ble det tillatt med fysisk trening 
med laget igjen, og vi tilrettela for smittevernstiltak og øvelser med 1 meters avstand.  

Barne- og ungdomsfotballen fikk en normal høstsesong med seriespill, til stor glede for alle.  

Klubben arrangerte Minifestival for 6 og 7-åringene for NFF Østfold.  

G2007 ble kretsmestere i 2020. 

 

Økonomi 

Det har vært svært viktig å ha tett kontroll på kostnader i 2020, samt sikre klubbens inntekter. Mye av tiden har 
blitt benyttet til å søke støtte, dokumentere inntektssvikt og søke kompensasjon fra regjeringens 4 
kompensasjonspakker til idretten, og andre. Klubben er svært takknemlig for bidrag og gaver vi har fått fra flere 
hold, bl.a. til det sosiale fondet vårt.  

Det har vært noe vanskeligere enn normalt å få inn utestående treningsavgifter, men søknader om støtte fra 
fondet vårt har ikke hatt en nevneverdig økning. 

Sponsormarkedet ble naturlig nok svært vanskelig i 2020, og vi opplevde en stor nedgang av sponsorinntekter, 
ca. 60%. Vi håper mange kommer tilbake igjen når den økonomiske situasjonen bedrer seg, og takker de trofaste 
samarbeidspartnerne som fortsatt er med oss.  

Årets regnskap viser at Sprint fortsatt har god likviditet og solid egenkapital. Budsjettet ble noe revidert i april/mai 
2020 og hensyntatt korona-påvirkning. Flere driftskostnader ble lavere enn antatt pga mindre aktivitet 
(dommerutgifter, kamputstyr etc), og korona-krisepakkene har bidratt positivt. 
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Grasrotandelen 

Grasrotandelen fra Norsk Tipping er svært kjærkomne midler for klubben, og det er gledelig å se at antall spillere 
øker jevnt og trutt:  

  

755 spillere støttet Sprint-Jeløy i 2020, mot 730 spillere i 2019 og 709 i 2018 

Dette genererte kr 497 721,- til klubben. 

Til tross for økning i antall spillere, så var det en nedgang på ca 50.000,- fra 2019, hvilket antageligvis skyldes at 
det ikke var fotballtipping. 

Vi oppfordrer til at Sprint-medlemmer og andre støttespillere gir sin Grasrotandel til Sprint-Jeløy! 

 

Medlemmer 

Antall aktive spillere i klubben er jevnt over ganske stabil, men gikk noe opp i 2020 på grunn av stort kull med 6-
åringer. For øvrig ble det ikke betydelig frafall på grunn av Korona-pandemien, men dette aner vi at vil gjøre 
utslag i 2021, da «tretthet» av Korona-trening gjennom vinterhalvåret gjør seg gjeldende.  

Antall støttemedlemmer er stadig synkende. 

Medlemstallet i 2020 var ca 700.  

Sprint-Jeløy oppfordrer til at alle som har mulighet tegner medlemskap og støtter klubben!  

 

Kurs 

Klubben har stort fokus på å kurse og utdanne trenere, og det er tilbud til alle trenere om å ta Grasrottrenerkurset, 
NFF C-lisens. Høsten 2020 inviterte vi alle klubber i Moss til kostnadsfritt å delta på Grasrottrenerkurset Sprint 
arrangerte for NFF Østfold, i tillegg til at et stort antall av våre egne trenere deltok.  

 

Huset 

Et normalår er klubbhuset vårt er et svært 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,  

På grunn av pandemien, har huset vært stengt for aktivitet, og administrasjonen har ti perioder kun hatt 
hjemmekontor. 

I februar ble ombyggingen av kjellerstuen ferdig, og vi har fått 2 mindre møterom, samt «storstue» i kjelleren. 
Behovet og bruken av huset har endret seg enormt fra da det ble bygget, så det er gledelig at det nå fremstår 
med en mer hensiktsmessig planløsning. Til tross for mye lavere aktivitet på huset, har den allerede blitt flittig 
brukt til møter når det har vært mulig å ha disse fysisk og ikke på Teams. 
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Bellevue og Refsnesbanen 

Bellevue er i svært dårlig stand nå, og anleggseier Moss kommune er inneforstått med at hele anlegget må 
utbedres. Høsten 2020 sluttet mer enn halvparten av lysene i lyskasterne på banen å virke, dette får 
førsteprioritet hva gjelder utbedringer.  

Klubben har jobbet med å få realisert vårt eget garderobebygg på Refsnesbanen. På grunn av manglende 
finansiell støtte fra Moss kommune, legger vi dette på is frem til en bedre finansiering er på plass. 

Kunstgressdekket på Refsnesbanen er meget bra og har vært godt vedlikeholdt fra det ble lagt nytt. Banen roses 
for å være god å trene og spille på, og er pr i dag i bedre stand enn Bellevue. Granulatproblematikken og 
miljøforurensningen den innebærer er utfordrende å få løst. Nye retningslinjer har kommet fra 
Miljøverndepartementet og NFF, og vi vil rette oss etter deres anbefalinger og frist til løsning sommer 2021.  

 

 

Sparebank 1-cupene 2020: 
 
Jentecup januar, Guttecup mars 
 
Klubben rakk heldigvis å arrangere begge innecupene før Norge stengte ned i mars.   
Som i mange, mange foregående år så var arrangementene vellykket med gode og hyggelige 
tilbakemeldinger fra deltagende lag.  
 
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.  
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Gothia Cup 

Til stor sorg for alle ungdomslagene i Sprint, så ble Gothia Cup 2020 avlyst av arrangør. Klubben hadde nok 
uansett valgt å ikke delta i 2020 på grunn av Korona-situasjonen.   

 

Tine Fotballskole   

Vi fikk arrangere TINE Fotballskole siste uken før skolestart i august, men på grunn av pandemien, satt vi et tak 
på 250 deltagere totalt (fordelt på Bellevue og Refsnesbanen) Det var ventelister på å få plass, så det var en 
populær og etterlengtet uke for de yngste fotballspillerne! 

Ansvarlig for Fotballskolen var Vegard Haslerud, 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.  

 
 
 
 

 

Therese Solhaug 

Daglig leder 
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Årsmelding barne- og ungdomsfotball og Sprint Akademiet Telia 

SK Sprint-Jeløy 2020 

Barn og unge i Sprint-Jeløy var i starten av 2020 klar for en ny sesong med masse spennende aktiviteter. Lagene 
skulle på cuper, det skulle spilles masse seriekamper og vi gledet oss til en innholdsrik sesong. Innecupene i 
Mossehallen for både gutter og jenter ble et høydepunkt i januar, februar og i starten av mars før det 12 mars 
endret seg totalt. 

Som alle vet traff koronaviruset også klubben vår ganske hardt. Vi var fra 12 mars og til midten av april helt 
nedstengt og ingen form for fotballaktivitet var tillatt. Vi skjønte raskt alvoret og fant fort ut at vi må gjøre ting 
digitalt for å holde både spillere og trenere aktive.  

Mange lag satt i gang med forskjellige egentreningsprogrammer og holdt samlinger via digitale plattformer med 
spillerne sine. Vi i klubben satt i gang med forskjellige konkurranser for å opprettholde aktivitet og motivasjon og 
dette var nok viktig for å holde spillerne i gang. 

I midten av april kom vi i gang med trening under strenge regler og retningslinjer med trening i små grupper og 
med avstand. Dette håndterte trenerne våre på en veldig god måte og vi klarte å opprettholde god aktivitet frem til 
sommerferien. 

Koronasituasjonen så lysere ut inn mot sommeren og vi kunne se frem til både seriekamper og fotballskole i 
august. I august ansatte vi også Martin Måleng Lund som barnefotballansvarlig i en 100% stilling. Martin startet i 
fotballskole uka og har vært en veldig god bidragsyter inn mot akademiet og barnefotballen. Vi har nå bedre 
kontroll enn noen gang på hva som skjer og rører seg for de yngste lagene våre. 

Kamper kom i gang i løpet av august og det var stor glede og positivitet både på Bellevue, Refsnesbanen og på 
andre anlegg rundt om i distriktet. Fotballskolen ble også gjennomført på en fin måte med 250 spillere påmeldt. 

Hovedfokuset vårt i 2020 snudde raskt fra å dreie seg om utvikling og godt opplegg rundt lagene våre til å dreie 
seg om å opprettholde best mulig aktivitet og viktigst av alt unngå frafall av spillere. Vi klarte dette på en god 
måte med svært lite frafall noe som vi er veldig stolte av. Her vil vi benytte anledningen til å gi en stor takk til alle 
som har bidratt for klubben oss i 2020.   

Det ble også et spesielt år for Sprint Akademiet Telia med mange nedstengninger og gjenåpninger. Vi har hatt 
akademiet åpent så mye vi har hatt lov til og vi har også her klart å opprettholde et bra antall spillere og god 
aktivitet. Det er veldig gledelig at akademiet står såpass sterkt og har blitt et solid tilbud for engasjerte og ivrige 
gutter og jenter. 

 

Med sportslig hilsen 

Vegard Haslerud, Sportslig koordinator og leder for Sprint Akademiet Telia 

Martin Måleng Lund, Barnefotballansvarlig 

 

 



 
 

13 
 

 
 
A-laget 

Året 2020 er det ikke så mye å skrive om når det gjelder A-laget. 

Som i 2008 sesongen ble vi nok en gang det beste ikke 2. laget i 2019. Vi brukte mye tid for å planlegge 2020. 
Etter hardt arbeid klarte vi å få inn noen solide og sårt tiltrengte forsterkninger. Vi viste en fin progresjon i 
treningskampene og ting så lyst ut.  

Vi gledet oss til første runde i NM, seriestart og treningsleir i Tyrkia. Senere skulle det vise seg at det verken ble 
sesong eller treningsleir dette året. 

Vi rakk imidlertid å spille sju treningskamper før landet ble stengt ned. Siste kamp som ble spilt var mot 
Sarpsborg 08 2 10.mars 2020.  

Siste obligatoriske kamp var mot Østsiden i 6-1 seieren på Bellevue 25.10.19. 

Hele 2020 ble derfor en gedigen mental prøvelse som ikke kan forklares med ord. For å forstå dette må du ha 
vært en del av A-laget. 

Vi har i perioden hatt fokus på det vi kan gjøre noe med. I praksis har det vært å trene når det har vært tillatt. 

Fra 06.04.20 til 03.12.20 gjennomførte vi 73 treninger uten å spille en kamp. 

 

Vi har prøvd det vi kan for å opprettholde samhold og tilhørighet ved å finne på andre ting. Vi har vært på 
golfbanen sammen og vi fikk også i gjennomført Sprint-lekene i august.  

Vi deltok også i Bykampen i samarbeid med Moss FK. Det var også et lite høydepunkt. 

Undertegnede må få takke en helt unik spillergruppe og støtteapparat som har møtt på hver eneste trening for å 
gjøre sitt beste. Vi har fått så mange slag i ansiktet at man faktisk for lengst burde vært nede for telling. 

Med fasiten i hånd så lever vi fortsatt i beste velgående. Vi har i perioden ikke hatt noen frafall som skyldes at 
«bredde»fotballen har vært nedstengt. 

Når vi får muligheten til å spille vår første kamp igjen vites ikke, men dessverre har det nå blitt normalen for oss. 
Vi gleder oss selvfølgelig til den dagen kommer, men samtidig må man være såpass ærlig at en smule apati har 
inntatt oss. 

Stor takk til klubben for forståelse og støtte på veien. 

03.06.21 

Gard Hellgren Kristiansen 

Hovedtrener menn A-lag 
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Damelaget 

Gleden over igjen å ha et damelag i Sprint-Jeløy ble dessverre kortvarig. 

Koronasituasjonen førte som kjent til at alt seriespill i regi av kretsen ble avlyst. 

Hell i uhell er at laget i all hovedsak består av spillere under 20 år, slik at laget i hvert fall fikk trent på lik linje med 
lag i ungdomsklassen. Det er imidlertid lett å se at pandemien har satt sine sport, med perioder uten trening, 
perioder med restriksjoner og bortfall av cuper og kamper. Det er nå rundt 7-8 seniorspillere mindre på trening 
enn før de første koronarestriksjonene ble innført, og det endelige «regnskapet» kan nok ikke gjøres opp på en 
god stund ennå. 

 

Heldigvis fikk laget deltatt i en «ad hoc»-serie i regi av NFF Akershus i høst, der det ble spit syverkamper mot lag 
i samme situasjon – primært i Akershus, men også noen fra Østfold. Dette lot seg gjøre siden disse 
fotballkretsene nå tilhører samme fylke. På grunn av lokale utbrudd ble serien aldri fullført, og det ble ikke talt 
poeng, men jentene fikk i alle fall spilt noen kamper. 

 

Når det gjelder støtteapparat har det i all hovedsak bestått av én person. I to kortere perioder har laget hatt en 
assistenttrener. Klubben har fortsatt mye jobb å gjøre for å likestille damer og menn i henhold til så vel ønsker 
som lovverk når det gjelder ting som støtteapparat, utstyr treningstider osv. 

 

Planene for 2021 er høyst usikre på grunn av koronasituasjonen. På sikt er imidlertid målet fortsatt å bygge opp 
en god stamme med seniorspillere (etter J17) slik at jentene i Sprint-Jeløy skal vite at de kan fortsette med fotball 
her i klubben så lenge de ønsker. 

 

På vegne av damelaget 

Lars-Chr. Andersen Lofstad 

 

Juniorlaget 

Året 2020 har vært et krevende år for juniorlaget. Trenerteamet med Chris Kabashi og Espen Aamodt 

startet opp veldig bra med en rekordstor juniorstall på godt over 20 spillere og en underliggende 

positiv forventning til sesong. Corona-epidemien la en rask demper på den gode stemningen. 

Vårsesongen ble avlyst i midten av mars etter et par brukbare treningskamper. Derfra ble noen 

måneder med egentrening på gutta. Alternative treningsmetoder ble benyttet og det var stor glede 

da vi igjen kunne åpne opp igjen inn mot høstsesongen. 
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Vi rakk 8 kamper i KM-avdeling 01 i perioden august – oktober. Vi endte opp på 4.plass etter fire 

seire, en uavgjort og tre tap. En målforskjell på 31-26 indikerer at vi var et lag for publikum…       

 

Etter sesongslutt har vi hatt det krevende. Lav motivasjon og spiller- og treneravgang har preget 

månedene frem til nå. Det er liten tvil om at stengte baner og tøffe restriksjoner gjør noe med en 

juniorspiller i en avgjørende beslutningsfase for satsing eller ikke. Dessverre ser vi at flere og flere har 

valgt å ikke satse på fotball i Sprint-Jeløy. Det er trist for alle som er glad i fotball, øya og Sprint-Jeløy. 

Vi startet likevel opp igjen med ny sesong. Vi har fått inn nye trenere og jobber nå for å spikre stallen 

før sesongen starter for fullt i august. Forhåpentligvis får vi avviklet en halv sesong, med tro på at 

juniorlaget igjen kan nå tidligere høyder. 

 

03.06.21 

Lars Arild Olsen 

Styremedlem senioravdelingen 
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Sprint-sangen 

Det bor en klubb der utpå øya 
Og det er det gutta som har vaska seg 

Når bare vi blir varm i trøya 
Så skal vi vise mange rare ting. 
Og vi skal alltid holde sammen 

selv om vi motgang møter på vår vei 
Så skal vi synge sammen du og jeg. 

For Sprint er klubben som har vaska seg, tjo hei! 

Heia de hvite og de blå! 
Fredrikstad skal vi ut å slå 

Så tar vi Vålerenga, og så tar vi kjæringa på senga, 
Selv, hei! Om, hei! 

Stillingen er svak så syng med vel behag. 
a a a a a a a det går bedre, og bedre dag for dag 
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«Jente-sangen» 

 

«Vi er englene fra øya» 

 

Vi er englene fra øya, 

Sprint er klubben vår. 

Blått og hvitt har vi på trøya, 

og på Bellevue vi bor. 

Målet vårt er alltid toppen, 

derfor står vi på! 

Vi er englene fra øya, 

som lar ballen gå – 

er du med på den?! 
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Sesongen 2020 for J15 (2005 og 2006) 

2020 startet med at det var to J15 lag, et per årgang, men ble slått sammen i mai til å være et stort 

lag. På det meste var det 40 jenter som trente sammen med avstand. Da sesongen endelig startet i 

august var det 35 jenter som var med. Av disse var det også noen som spilte fast med J17. I serien ble 

årgangene beholdt og det ble rotert noe for å fylle opp og tilpasse hvilke dager den enkelte kunne 

spille.  

Begge lagene spilte i breddeserien og møtte derfor lag som stilte som 11er og 9er lag. Sluttspillet ble 

ikke spilt, da smittesituasjonen var økende i november. Oppsummert ble det scoret 33 mål til 

sammen.  

Av cuper deltok lagene på innecupen til Sprint.  

Sesongen ble avsluttet på Refsnesbanen med pepperkaker, luer og refleks. Ta vare på hverandre! 

#englenefraøya 

Trener: Edvard Svendsen 

Assistent trener: Eileen Bakkefjord 

Lagleder: Are Bye-Andersen og Irene Naustbakk Pair 

 

 

Årsberetning 2020 for Sprint-Jeløy J2010 

Jenter 2010 har hatt en relativt stabil tropp og er 17 spillere. Vi har et demokratisk trenerteam med 4 

trenere, hvorav 1 fungerer som lagleder. 

 

Pandemien preget 2020, og årets største nedtur var at planlagt tur til Ö-bollen måtte avlyses. Vi har 

også merket noe lavere oppmøte på trening i perioder med korona-restriksjoner. 

 

Sosialt og sportslig fungerer laget meget bra. Laget trener 1-2 ganger i uka, og stilte med 2 lag i 

serien. Siden troppen er i minste laget for 2stk 7er lag, har alle som ønsket det fått muligheter til å 

spille noen kamper for begge lag. 

 

En del av jentene går også på Sprint-akademiet, og J2010 utgjør hovedstammen av yngre jenter der. 

 

Legger ved skjermdump av fb rapport fra serieavslutningen. Vi håper smittesituasjon snart gjør det 

mulig å gjennomføre feiring/belønning for godt gjennomført 2020-sesong! 
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Hilsen 

Endre Nørstebø Lykke 

Trener J2010 
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Årsberetning for Sprint-Jeløy jenter født i 2009 

 I 2020 har vi hatt noen nye spillere som har kommet til og noen som har sluttet. Vi er pr. i dag 28 

spillere og har et trenerteam på to hovedtrenere og syv hjelpetrenere.  

Vi har stilt med tre 7er 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.  

 Det er en positiv gjeng som holder ut i coronaperioden, og vi gleder oss til å ta fatt på en ny sesong. 

Majken Toke Solberg 

 

 

Årsberetning 2020 for J2013 

Dette ble jo ett litt spesielt år for alle, og kanskje spesielt for de minste, på grunn av covid-19. Ikke før 

var vi i gang med forberedelsene til vår første cup, så måtte den dessverre avlyses. Heldigvis rakk vi å 

få med oss ett par minifestivaler.  

Det har naturlig nok også blitt få treninger på jentene, noe som selvfølgelig oppleves som 

frustrerende for ivrige fotballjenter. Vi har vært heldige og klart å beholde de fleste av spillerne 

gjennom denne merkelige vinteren/våren.  

Når vi så har hatt muligheten til å møtes for trening har vi hatt fokus på å trene mye med ball i beina, 

overgangen til 5’er fotball med posisjoner og mer basisferdigheter.  

Vi har en blid og positiv gjeng som har holdt motet oppe, selv om det kan bli litt kjedelig å «bare» 

trene. Og belønningen for dette kom nå i slutten av mai.  

Skal hilse og si at gleden var stor da jentene endelig kunne ta på seg Sprint drakta og spille mot et 

ordentlig lag, et lag fra en annen klubb. De to jentelagene våre koste seg på banen og gjorde en god 

innsats som debutanter i 5’er fotball mot de to lagene til Kambo.  

Nå gleder vi oss til å kanskje få dra på cup utenbys til høsten. Hvis vi er heldige, blir det Kanal-cupen 

2021 på oss.  

Lagleder Lise Mollatt Eriksen 
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ÅRSBERETNINGEN 2020 

ER FREMLAGT AV STYRET I SPRINT-JELØY 15. JUNI 2021 

 

 

 

 

Johan Storvik 

Styreleder 

 

   

 

 

Silja Elisenberg Dagenborg  Arne Simonsen  Lars Arild Olsen 

Nestleder    Medlem   Medlem 

 

 

 

Anders Magnusson   Erik Syvertsen    

Medlem    Medlem     

 

 

 

Therese Solhaug 

Daglig leder                             

 


