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Saksliste Årsmøte Hinna Fotball 18.feb 2019 

 
Åpning 
1. Godkjenne de stemmeberettigete 
 
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 
 
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen. 
 
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 
 
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. 
 
6. Behandle innkomne forslag og saker. 
 
7. Fastsette medlemskontingent. 
  
8. Orientering om planene for nytt klubbhus 
 
9. Vedta idrettslagets budsjett. 
 
10. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 
 
11. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap. 
 
12. Foreta følgende valg: 

a) Leder og nestleder (velges enkeltvis) 
b) 6 styremedlemmer (velges samlet) og 1 varamedlem  
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. 
d) Kontrollkomité med minst to medlemmer 
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har  
    representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 
f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 

Ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. 
 
13. Utdeling av Hinna Park prisen 



 

Hinna Fotball     Styrets beretning for 2018 

 

Vi har i 2018 hatt 64 lag påmeldt i seriesystemet. Det var ved utgangen av året registrert 850 medlemmer, 
hvorav i underkant av 200 er tillitsvalgte på ulike nivå i klubben.  

Handlingsplanen for 2017-2020 ligger til grunn for styrets arbeid og prioriteringer, og styret mener vi har 
kommet langt i forhold til de mål vi har satt oss i handlingsplanen.  

Styret i klubben vil si seg godt fornøyd med den sportslige aktivitet i 2018. Styret mener mye av dette 
skyldes godt arbeid i alle ledd i klubben. Styret anerkjenner den uvurderlige verdien alle frivillige rundt i 
klubben er, og vet at rekruttering av frivillige skjer i stor grad i tidlige år i barneseksjonen. Styret vil også 
fremover ha fokus på et langsiktig målrettet arbeid med å sikre en god fordeling av oppgaver og aktiviteter 
fordelt på mindre grupper/komiteer for å sikre at arbeidet blir fordelt på flere.                                                                                      

I 2018 har vi opprettholdt fokuset på kontinuerlig og bevisst økonomisk rapportering og kontroll. 
Innbetalinger gjennom” Medlemsnett” er effektivt og tidsbesparende. Det har også i 2018 resultert i 
stabilitet i innbetaling av medlemskontingent. 

Det jobbes aktivt både på det sportslig og sosiale plan i klubben. I yngre klasser viser de årskull med 
«ekstra engasjerte» foreldregrupper godt igjen på antall medlemmer og oppslutninger. Slike årskull 
oppnår ofte både gode sosiale miljø og sportslige resultat. 

Det er spesielt gledelig å se at Hinna miniputt turnering fortsetter å lever kvalitet parallelt med en jevn 
vekst i størrelse. Klubben mottar meget positive tilbakemeldinger på gjennomføring, ramme og kvaliteten 
på denne turneringen. Foruten økonomisk og sportslig suksess bidrar denne turneringen til et meget godt 
omdømme. Videre har ungdomsavdeling i Hinna etablert en egen turnering for ungdom. Turneringen er 
enda å anse som i tidlig fase.  Med klubbens erfaring fra miniputt turneringen fremstår også dette 
arrangementet som et kvalitets arrangement og har et spennende potensiale mot å tiltrekke klubber fra 
andre fylker. Hinna fremstår som en kvalitetsklubb på alle plan. 

I tråd med utviklingsmålene i handlingsplanen, er styret innstilt på å fortsette satsingen på det sportslige, 
og å gi et godt tilbud for våre medlemmer også for neste år.  Gjennom trenerutvikler vil vi videreføre 
utdanning og skolering av ledere og trenere. Spillerutvikler vil sikre tilbudet til de mest aktive og gode 
spillere i Hinna. Klubben er heldige med å ha svært kompetente foreldretrenere i ungdomsseksjon, mange 
av disse ønsker ikke utbetalt godtgjørelse. Styret har derfor valgt å allokere midlene som har gått til lønn til 
lagene som frie midler med anbefalt bruksområde.  

Klubben har inngått avtale med NFF Rogaland om å bli «kvalitetsklubb». Arbeidet med å kvalifisere seg til 
dette er i en avsluttende prosess og har vært mer krevende enn først antatt. Dette i hovedsak begrunnet i 
begrensede  ressurser men også manglende tilbakemelding og støtte fra kretsen. Utgangspunktet for 
interessen i deltakelse i Kvalitetsklubb prosjektet var å sikre et grunnlag for fremtidig sunn drift av Hinna 
Fotball. Dette er et kvalitetssystem for å sikre at drift av klubben enkelt kan videreføres og foredles via nye 
krefter i år fremover. Hinna fotball har over mange år bygget opp et eget kvalitets system og refereres 
også ofte til i Kvalitetsklubb sammenheng fra kretsen og således står godt hvis Kvalitetsklubb prosjektet 
ikke sluttføres.  

Jobben med å få et klubbhus og nye garderober er sluttført fra kubben sin side. Prosjektet vil nå styres av 
Stavanger Kommune sin side og overleveres ferdigstilt etter revidert plan ved årsskifte 2019/20. Styret 
ønsker på rette en takk til alle direkte og indirekte bidragsytere i prosessen, hvor ressurser med ulike 
kompetanse har bistått i kvalitetssikring av rom og bygg planer samt avtaleverket som sikrer klubbens 



interesser, ansvar og risiko. Hinna Fotball vil ved neste årsskifte kunne ta i bruk et fantastisk klubbhus med 
fasiliteter som gir medlemmer og administrasjon sårt tiltrengte bruksareal. 

Styret vil takke alle ledere, trenere, komitèer, ansatte og samarbeidspartnere for 2018. Det er dette 
arbeidet, og den fantastiske egeninnsatsen blant våre frivillig tillitsvalgte, som gjør det mulig å drive Hinna 
til det beste for våre ivrige spillere både på jente og gutt siden. 

 

På vegne av styret i Hinna Fotball 

Oddvar Skjæveland 
Styreleder 















Årsmelding Daglig leder 

Aktivitet 

2018 var ett bra år for Hinna Fotball. Aktivitetsnivået er høyt og rekrutteringen er god, det yngste 
kullet teller allerede nesten 50 spillere (33 gutter og 14 jenter). Det er gjort en imponerende jobb i 
barneseksjonen som fører til at avdelingen er veldig godt organisert og mange bidrar 

Dugnad 

Vi gjennomført en stor salgsdugnad av toalett- og tørkepapir. Det var relativt god deltakelse fra 
medlemmene. Denne dugnaden alene ga ett overskudd på 370K. 

Sponsor 

Sponsorinntektene er relativt bra, men med en liten nedgang. Vi har flere langsiktige avtaler som gir 
ett solid bidrag til at Hinna Fotball har en stabil og god økonomi. Med bedring i økonomien i regionen 
og nytt klubbhus som nærmer seg er det håp om at vi kan løfte sponsorinntektene i kommende år. 

Klubbhus 

Klubbhuset kommer stadig nærmere. I vår og sommer har vi vært en del av ett forprosjekt hvor vi 
sammen med Stavanger Kommune og arkitekt Vest igjennom 6 møter har utformet det nye 
klubbhuset. I denne prosessen rettes det en spesiell takk til Helge Pollestad (G2005 og G2008) som 
har bidratt med sin kompetanse i dialogen med SK. Det ble på slutten av året enighet om 
finansieringsavtale og byggeriet ble lagt ut på andbud rett før jul. Det har vært en langdryg prosess, 
men nå ser vi enden i tunellen. Forventet ferdigstillelse er juli 2020.  

Hinna Miniputturnering – OBOS Cup 

Hinna Miniputturnering – OBOS Cup ble som vanlig arrangert i oktober, og vi er så heldige å kunne si 
at vi som vanlig satte ny deltakerrekord, denne gang med hele 497 påmeldte lag.  

Turneringen har vokst seg til å være en av Norges største barnefotballturneringer. Tusen takk til alle 
frivillige som stiller opp på dugnad og vår meget driftige turneringskomite som ett halvt år i forveien 
begynner å planlegge turneringen slik at vi år etter år klarer å levere ett fantastisk arrangement. 

Hinna Park Cup 

Hinna Park Cup ble for første gang arrangert helgen 14. – 15.april med stor suksess. Turneringen er 
for klassen 12 og 13 år, hvor 13-årslagene i klubben sammen er ansvarlig for arrangementet og 
dugnad. Kampene ble spilt både på Hinna Stadion og på Viking sitt anlegg i Jåttåvågen. Vi har stor tro 
på denne turneringen og satser videre på å utvikle cupen til å bli ett stort arrangement. 

Dana Cup 

Vi var 8 lag og i overkant av 100 spillere som reiste på Dana Cup. Litt lavere deltakelse enn de siste 
årene, noe av årsaken var at ingen juniorlag var med.  

I tillegg til de 8 nevnte lagene deltok vi for første gang med to søskenlag som klassen Gutter 11 år. 
Det ble godt mottatt selv om det ble sportslig tøft, vi ønsker å fortsette med tilbudet. 

Sportslig hilsen 

Hans Arne Haga 



Årsmelding FFO 
 
Generelt 
FFO er nå inne i sitt 13. år.  
Vi har åpent mandag til fredag fra 1145-1630. 
Vi tilbyr leksehjelp, et sunt måltid og en god lærerik fotballtrening. 
Barna kommer fra Kvalaberg, Jåtten, Gausel. 
Og spiller på henholdsvis Hinna og Jarl. 
Tidligere hadde vi også elever fra Vaulen, men disse er forsvunnet ut etter at Vaulens tilbud er 
godt etablert. 
Vi serverer varmretter annenhver dag. 
 
Personell 
Kristian Boganes er med for 9 året på rad. 
Siri Beate Fure Lyder var med hele høsten. Linn Helen Ulveraker var med 2 ganger i uka 
høstsemesteret. 
 
Leder for FFO er Nils Petter Aarrestad. Nestleder er Kristian Boganes.  
Følgende trenere har vært med rundt FFO i 2018:),  Ola Aanestad (våren), Nora Gysland 
Falnes (vår), , Linn Helen Ulveraker (høst) Didrik Fossan (vår) , Richard Osei (vår), Sander 
Bokn (høst), Adrian Enge (hele året), Herman Hovde Austad (vår), Tobias Fosse Ekeland 
(høst), Ola Bech (høst), Cairo Lima (høst), Verena Wilinek (høst) 
Vikarer; Lena Eike, Ådne Bjelland, Martin Jard Aalborg,  
 
Vi har periodevis hatt venteliste for trenerne. 
 
Deltakere 
Vår 
Deltakertallet var relativt stabilt på våren, og FFOen fungerte godt. 
Ca 94-96 deltakere, der tirsdag var den best besøkte dagen. 
Høst 
Ca 105-108 barn har vært med på FFO høsten 2018. 
Over 40 påmeldte alle dager. Utenom mandag. 
 
1 barn er med alle 5 dager, 3 er med 4 dager, mange er med 3 dager, mens flest har valgt 2 
FFOdager. 
 
Ferietilbud/Fotballskoler 
For å gi samme tilbudet som SFO, har vi åpent alle ukedager. Vi har også åpent i ferier. 
Vi arrangerer da 3-delte fotballskoler i alle ferier. Fotballskole. Jentefotballskole. 
Toppspillerskole. Her får barna fra 2-4 treningsøkter pr. dag. 
Vinterferie 1 uke. 
Påskeferie 3 dager. 
Tidlig sommerferie 2 uker 
Sen sommerferie 2 uker 
Høstferie 1 uke. 
 
FFO Turneringer 
 
Mars og november arrangerte vi FFO-turneringer i Randaberg Arena. 



Et meget populært tiltak, med god matching.  
 
I mars stilte vi 9 lag og 55 barn. 
Totalt 57 lag og 354 spillere fra 11 klubber/FFOer 
 
I november stilte vi med 10 lag og 70 spillere. 
Totalt 92 lag. 565 spillere fra 15 klubber/FFOer 
 
Turneringene gir oss mulighet til å praktisere mye av det vi øver på på trening. 
 
Vil takke alle foreldrene som bidro som lagledere og hjelpere her. I tillegg til en del FFO-
trenere. 
 
Tilstelninger 
Julebingo 
Som vanlig en kjempesuksess med masse fine premier, grøt og kos. 
Barna ønsker seg påske og sommerbingo i tillegg. 
45 barn deltok. 
 
Kongeparken – Sommeravslutning. 
83 barn ble med på sommeravslutningen til Kongeparken. Vi hadde også med 6 frivillige 
foreldre til å hjelpe oss her. Veldig kjekk avslutning, som hadde fint vær også denne gang og. 
Også dette er et fellesarrangement med de andre FFOene. 
 
 
Julecupen: 
Julefotballskole/ Mini VM på siste dager før jul. Etter skoleslutt. 
Ca 40 barn deltok. 
 
Utfordringer 
Alderssprik en utfordring. 5 klassetrinn skiller eldste og yngste. Stiller store krav til ledere.  
Differensieringen i trening er nødvendig.  
Vi har barn på ulike mentale nivå, slik at muligheten for misforståelser og fornærmelser øker.  
Av den grunn har vi hatt stort fokus på fair play. Vi prater mye om mobbing. Hvordan hver 
enkelt kan gjøre det kjekkere for seg selv, ved å gjøre det kjekkere på FFO for andre.  
Hinna FFO skal være den kjekkeste FFOen som finnes! 
Dette har gitt oss tydelige resultater tidligere. Men i 2018 har vi 2 årskull som har utfordringer 
på skolen, som de drar med seg på FFO.  
Vi har diskutert dette med skolen, og forsøker å hjelpe hverandre litt. Noen er litt sleivete. 
Noen blir veldig lett krenket. Vi jobber med begge deler. 
  
De yngste vokser betraktelig på å omgås eldre barn. Gjøre lekser med dem, trene med dem og 
bli behandlet på samme måte. 
 
Det er konkurranse om barna i bydelen, da også Vaulen og FGI har FFO. 
 
 
Ambisjoner 
Vi håper å kunne øke medlemstallene litt de nærmeste årene. Vi har investert i mer ressurser. 
Om et drøyt år skal vi også inn i et nytt Hinnahus, som hever standarden vesentlig. 



Økonomisk vil vi unngå å drive med underskudd. 
I 2018 drev vi med et solid overskudd, og skaffer oss i tillegg goodwill hos sponsorer og 
politikere. 
Vi ønsker å heve FFOen på alle plan. 
 
 
Hilsen 
Nilsi 





Årsberetning 2018 – Anleggskomiteen 
 
 
Hovedaktiviteten til Anleggskomiteen har i 2018 vært knyttet til arbeidet med nytt klubbhus. 
I forbindelse med planleggingen av det nye klubbhuset ble anleggskomiteen utvidet med 
egen klubbhuskomite for å sikre deltakelse og involvering fra fagpersoner fra de ulike 
disipliner. Dette for å sikre optimale og gode tekniske løsninger som vil fungere bra i den 
daglige bruken av klubbhuset. 
 
Medlemmer av klubbhuskomiteen har gjennom året hatt jevnlige møter med ansvarlige i 
Stavanger Kommune for utarbeidelse av byggeløsninger, tegninger og avtaler, men også 
med arkitekt under tegneprosessen. 
 
Status er at byggearbeidet nå er ute på anbud, med forventet byggestart juli 2019. 
Prosjektet er estimert ferdigstilt senest juli 2020. 
 
Hinna Kunstgress 2 (NSE banen) hadde noen utfordringer i løpet av året med noen store hull 
i dekket som ble forsøkt utbedret noen ganger. Etter siste reparasjon ble det bedre og det 
ser nå ut til å holde. Skifte av dekke ligger på plan i 2020. 
 
Videre arbeides det med å se på mulighetene for å sette opp en midlertidig plasthall for 
innendørs trening i vinterhalvåret. Denne er planlagt satt opp på grusbanen bak NSE banen. 
Søknad om oppførelse av midlertidig plasthall er godkjent i Stavanger Kommune. 
 
 
 
For Anleggskomiteen 
Lene Dalene 
 
 



ÅRSRAPPORT FRA DANACUP KOMMITEEN 2018. 
Tradisjonen tror fikk vi også dette året med oss minimum en representant fra alle deltakende lag.  

Årets DanaCup komite har bestått av følgende personer: 

Åge Landråk (G03), Arild Risanger Sunde (G02), Siren Westnes (J02), Camilla (J05), Dick Waule (G05),  
Gard Pedersen (G04), Siri Bryn Ringstad (G05), Johanna Fraser (G03), Hans Arne Haga og Erling Olsen 
(Adm) . 
 
Det er avholdt 5 møte fra oppstart 16.januar og frem til april. 
 
På det første møte 16.januar ble det klart at J02/03 ikke klarte å stille lag. Som en konsekvens av 
dette valgte Siren å trekkes seg og Åge overtok budsjettansvaret. Når det gjelder ordensregler ble 
disse gjenstand for enkelte diskusjoner og senere oppgradert.  Disse oppgraderte ordensregler ble 
også inntatt i årets DanaCup håndbok. Videre ble det også dette året laget en egen beredskapsplan. 
  
Til DanaCup 2018 deltok Hinna med 12 lag totalt samt 2 søskenlag. Dett blir i størrelsen rundt ca.150 
spillere og ledere. 

En spesiell takk til Jone Asserson fra Hinna Fotball som også dette året hjalp oss med lån av stor bil 
samt bagasjetilhenger. Sidemannen gjennom mange år, Åge, måtte dette året selv overta 
transporten av bil og henger. Nytt av året var at fellestransporten med bagasje ble gjort via Fjord Line 
og Tananger lørdag kveld. Åge kom således tidlig på plass og fikk hentet alle billetter til spillere og 
lader samtidig merke alle klasserom før lagene kom ned senere på søndagen. 

Siden jeg i skrivende stund er gjort kjent med at Åge for 2019 turen ønsket å trekkes seg, benytter jeg 
anledning å overbringe en stor takk fra Hinna Fotball til alt du har bidratt med inn i DanaCup 
komiteen gjennom mange år. Her kan nevnes: påmeldingskjema, oppdatering av Facebook samt SMS 
varsling med tilhørende kampresultater, for ikke å glemme TV-reportasjen med tilhørende velkomst 
film på FB. Selvsagt også en viktig brikke for å få til koordinering og innkjøp av mat til frokost og 
kvelds. 

En spesiell takk til alle foreldre som bruker en uke av sin ferie til å bli med på denne herlige 
fotballturnering. Takk til alle bidrag, små eller store – alt teller og Hinna Fotball setter umåtelig stor 
pris på nettopp ditt bidrag ! 

 

Sportslig hilsen 

Erling Olsen - turneringsleder 



Hinna Fotball 

 
Sør Cup komiteen 

 
 
 
Komiteen har i 2018 bestått av Ole Petter Dahl (leder), Gry Bjørnsgaard, Knut Hals, Arne 
Gulliksen, Jørn Mathisen, Linn Bjørnøy, Ingrid Hinna, Thomas Karlsen, Hege Opdal og 
Hans Arne Haga 
 
Det ble avholdt 4 møter og ett evalueringsmøte 
 
Hinnas barneavdeling stilte med XXXX antall lag i fra G og J 2006-2008, fordelt på nesten 
130 spillere på Sør Cup, helgen 22. – 24. juni 2018 
 
 
Sør Cup er en av de største i sitt slag i landet ble avholdt på baner i og på 
Flekkerøyområdet, ved Kristiansand. Dette er barneavdelingens største 
fellesarrangement og talte i år ca 420 store og små Hinnasupporterere og spillere.  
 
Innkvartering var igjen lagt til Scandic Sørlandet hotell ved Dyreparken, og de eldste 
spillerne sov på sovesaler rigget til i hotellets konferansesaler. Det å samle alle i 
barneavdeling på ett hotell gir deltakelsen på turneringen gir en boost for alle 
 
Nydelig sommervær var med og bidro til at dette ble en sosial og minnerik helg for store 
og små. 
 
 
Ole Petter 
 
  
  
 



Hinna Fotball 

 
Årsmelding 2018 

 
Sportslig Utvalg 

 
 
Sportslig Utvalg 31.12.2018: 
 
Leder: 
Knut Hals 
 
Medlemmer: 
Hans Arne Haga, Nilsi Aarrestad, Terje Birkenes, Andy Gies, Sindre Garvik, Camilla Flendalen, Heming 
Indreland, Nina Hetland. 
 
Generelt: 
 
SU har møter 1. onsdag i måneden. Det er et sterkt ønske og fokus i SU på å utvikle Hinna Fotball 
ytterligere som en solid og brei breddeklubb. Vi ønsker at klubben skal driftes likt på tvers av lagene 
og derav brukes det mye tid på Hinna modellen. Hinna Fotball skal være en trygg plass for bydelens 
innbyggere hvor man kan spille fotball fra man er 4 år og så lenge man vil. Klubben skal gi et tilbud til 
alle som elsker denne idretten i lokalmiljøet, både de som søker so. I 2018 arrangerte klubben 2 store 
turneringer, i April Hinna Park Cup for 13-åringer og i Oktober den tradisjonsrike Hinna Miniputt 
Turneringen.  
 
 
Hovedsaker 2018: 
 

• Revidert Hinna modell: Sportslig utvalg jobben første halvår med å revidere Hinna modellen og 
gjøre den mer brukervennlig enn sist versjon. Dette i forbindelse med arbeid om å få Hinna 
Fotball kvalifisert som Kvalitets Klubb gjennom Rogaland Fotball Krets. Ingen store prinsipielle 
endringer er innført. Ligger nå tilgjengelig på klubbens hjemmesider.  

o Klubbens visjon: Flest mulig lengst mulig med ambisjon om å bli best mulig. SU jobber 
hardt for at klubben skal gi et tilbud til de som synes fotball er sosialt og moro, men 
også for de som har ambisjoner og ønsker å bli gode. 

 
• Kvalitetsklubb: Oppdatert søknad og dokumentasjon om Kvalitetsklubb ble sendt RFK 15. Mai 

2018. Per i dag har vi fått ingen tilbakemeldinger på dette fra kretsen. Purringer sendt. 
 

• Hospitering: Et gjentakende tema på de fleste møter om spillere/foreldre på barn som ønsker 
hospitering eller som hospiterer uten avvik fra Hinna modellen. SU har nå tatt grep og kartlagt 
all ikke reglementert hospitering og vil gå igjennom alle saker i Februar 2019 for å få ryddet 
opp i klubben og få hospitering i ordnede former. Ønsker man hospitering som ikke er i henhold 
til Hinna modellen, MÅ det søkes SU om avvik. 
 

• Senior damer rykket ned fra 2. divisjon men fikk beholde plassen i divisjonen likevel grunnet 
lag somtrakk seg. Laget har en ung og tynn spillerstall med et godt trener team. Hovedtrener 
Verena Wilinek skrev under for 2019 til tross for flere tilbud fra andre klubber. Det er godt 
samhold og stemning i spillergruppen, men det er ønske om forsterkninger og litt mer erfaring i 
gruppen. 
 

• På jentesiden har vi lag i alle årsklasser i barn og ungdom opp til og med J2005, men vi 
mangler J2004, J2003, J2000. SU har stort fokus på Jentefotballen med egen Jenteansvarlig i 
Nina Hetland. Vi jobber hardt med rekruttering og samarbeid på tvers av lagene. Vi ønsker å 
være en klubb for alle, også de jentene som vil satse å bli gode i Hinna Fotball. J2007/J2008 
har et samarbeid med FGI hvor de har fellestreninger for de som vil mer i helgene i 
jenteakademiet. Dette er veldig positivt mottatt og vil føres videre i 2019. I tillegg så har vi 
startet opp treningssamarbeid søndager for J2007/J2006/J2005 på søndagene med Senior 
trener Verena Wilinek som ansvarlig for opplegg og med a-lags spillere som trenere i tillegg til 
lagenes vanlige trenere. 
 



Hinna Fotball 
• Senior herrer hadde en strålende sesong i 4. divisjon og satser videre mot opprykk for 2019 

sesongen. Hovedtrener Richard Bjerga er med videre også i 2019. Laget har en brei, god og 
relativt ung stall med godt treningsoppmøte og gode treninger. 
 

• Samarbeid Viking Fotball: Viking Fotball tok kontakt på nyåret og har jobbet intenst med møter 
for å diskutere med regionens breddeklubber for å inngå et felles samarbeid på guttesiden om 
regionens talentutvikling. SU ønsker at dette også skal omfatte jentefotballen, men det er ennå 
ikke på plass. I september 2018 kalte Viking inn til fellesmøte hvor de presenterte Ryger-laget. 
Dette er et opplegg hvor Viking vil at regionens talenter skal møtes til felles treninger i 
Jåttåvågen 1-3 ganger i uken og være med på enkelte eliteturneringer, men spillerne skal være 
i sine lokale klubber og spille på sine respektive lag i serien frem til og med 15 år. I visse 
tilfeller kan Viking ønske å hente gutter ned i 14 år. Avtaleteksten er ikke endelig forfattet og 
Hinna Fotball med SU har en del ankepunkter og ønsker å få med oss andre breddeklubber i 
regionen med en revidert avtale som skal bedre hensynta breddeklubbene. Men alt i alt ser SU 
og Hinna Fotball på Viking sitt initiativ som positivt, men med blandet skepsis basert på 
tidligere erfaring. Viking forplikter i dette samarbeidet med å bidra med ett trenerløft, det vil si 
at de skal ta ansvar med kompetanseheving på trenere ute i breddeklubbene.  
 

• Hinna Akademi: SU har gitt godkjenning til at Klubben skal se på en plattform for akademier og 
få inn flere betalte trenere først og fremst i ungdom. Også FFO ser man på for å bedre tilbudet. 
 

• Amatør kontrakter: SU har gitt administrasjonen støtte til å se på muligheten for å tilby 
seniorspillere amatørkontrakter. Dette for å ivareta klubbens interesser og sikre litt 
forutsigbarhet og tryggere rammer for lagene. 

 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

 
Knut Hals – Sportslig Leder 
 

 



Årsmelding fra Barneseksjonen 2019. 
 
Barneseksjonen har vært ledet av Henning Varner. 
Barneseksjonen er den største seksjonen i klubben med 350 betalende medlemmer. 
Høstsemesteret består seksjonen av 16 lag, mens om våren er antall lag 14 da J/G som var 12år 
på høsten blir 13år og flyttes til ungdom, mens nye lag tilkommer i august.  
 
Det er representert både jente- og guttelag på alle nivå fra 5 til 12 år.  
De fjorten lagene varierer i størrelse fra 7 spillere og 7 verv i J2012 til g2008 med 43 spillere og 
24 ulike foresatte med minst ett verv hver. Det er god aktivitet i alle lag med ulike grader av 
sosiale tiltak utenfor trening og kamper. 
 
Alle lag skal drives mest mulig likt, og i forhold til Hinnamodellen inklusive fairplayreglene fra 
NFF og breddefotballstrategien uten topping av lag eller resultatfokus. Basert på innspill fra 
foresatte, trenere og andre i barneavdelingen, har vi spilt inn viktighet av å unngå å åpne for 
topping i klubbens sportslige plan jamfør Hinnastrategien «flest mulig- lengst mulig – best 
mulig» der barneavdelingen må «levere» mange nok dyktige nok og motiverte nok spillere til 
ungdomsavdelingen som igjen må «levere» dette til senioravdelingen for at våre sportslige mål 
skal nås. 
 
Ved siden av løpende oppgaver som fakturering, oppfølging av ubetalte fakturaer, 
tilbakebetalinger av dobbeltinnbetalinger og planlegging av cup’er, har vi jobbet med å 
videreutvikle mer struktur med nødvendige verv og fokus, opprettholde synlighet av Barneleder 
og Nestleder som kontakt for styret mot seksjonen og som koordinatorer mellom lag samt 
spørre/samtalepartnere for alle oppmennene. For eksempel så vil vi hjelpe til å bedre 
kommunikasjonen på tvers av lagene da noen lag er spesielt flinke på visse ting som kan deles 
med de andre lagene.  
 
Barneavdelingen utarbeidet ny fair play – policy og ny mobbetiltaksplan. Disse skal alle 
oppmenn være kjent med og kommunisere på foreldremøter og ved behov. 
 
Etter SørCupen diskuterte vi tydeligere regler for vervhavere- og foresattes roller i turneringer 
slik som hvem som skal kommunisere med barna og hvordan ved regelbrudd og liknende. Vi 
innførte regler fra DanaCupen for ungdom også for SørCupen for visse prinsipper. 
 
Som i tidligere år har det vært noen klager fra motpartens lagledelse i visse tilfeller ifbm. 
turneringer med påstander om brudd på vanlig kotyme og oppførsel, men dette har vært løst og 
diskutert ferdig mellom Barneleder og motpartens kontakt uten noen vedvarende uenighet og 
ingen av våre vervhavere har blitt rapportert flere ganger. Barneleder har i de sakene kontaktet 
aktuell trener eller oppmann for å avklare vår side av saken og det har vært ulik holdning til 
hvordan praktisere fair play (der Hinna har vært tydeligst i å forhindre non-fair-play-spill) som 
har vært diskusjonen. 
 
Vi har videre vært med på å arrangere byttedag, jentedag, og ulike dugnader det er tatt initiativ til 
i visse lag slik som søppelplukking om våren. 
 



Barneavdelingens lederverv utover de 14 (16 om høsten) oppmennene er 
Leder/økonomiansvarlig, nestleder, faiplayansvarlig, turneringsansvarlig, 
klubbhuskomiteansvarlig, SørCupkomiteansvarlig. Webansvarlig på tvers av alle lagvise 
webansvarlige har vært Barneleder da ingen har meldt seg til dette vervet. Dommerkomite og 
Minicupsekretær er også verv vi ønsker å fylle med dedikerte personer i 2019. 
 
I tillegg har barneseksjonen enkeltpersonverv i form av bookingansvarlig og FIKS-ansvarlig. 
 
I 2018 har vi også jobbet med å bedre forståelse for kontingent og dugnadsinnbetalinger og vil i 
2019 tydeliggjøre for alle nye spillere at både medlemskontingent og dugnadsinnsats er forventet 
av spillere og/eller foresatte. Det er ca. 40000kr utestående i ubetalte kontingent- og 
dugnadsfakturaer ved årsslutt mot ca. det dobbelte ved slutten av 2017. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Henning Varner 
Økonomiansvarlig- og leder av Barneseksjonen 
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Årsmelding Ungdomsseksjonene. 2018. 

 

1. Antall Herre Junior 45. 
2. Antall Damer Junior 0. 
3. Gutter fra 2003 – 2006 antall 125. 
4. Jenten har lag 2002-2005-2006 antall 55. 

Har ikke gjennom ført møte ila av 2018. Hinna har god økonomi i klubben. 

Er en endel utfordringer på det som går på ressurser, på noen av lagene. Mens 
ander har meget gode ressurser samt nok folk i støtteapparatet i lagene. 

Så her er det store variasjoner.  

Det er også meget gode resultater på ungdomssiden når det gjelder 
forskjellige cuper som har vært samt Dan Cup. Håper at det vil bli en positiv 
medlemsvekst når vi endelig får opp det nye klubbhuset. 

 

Sportslig hva året 2018 bra men må jobbes med informasjon ut og 
retningslinjen som Hinna kjører etter slik at dette gjøres likt for alle. 

 

Sportslig hilsen 

 

  

Tom Kåre Gjerde 

Mail: tom@torqlite.eu   

Mobil: + 47 46629979 

Seksjonsleder Ungdom 
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ÅRSRAPPORT SENIORSEKSJONEN 2018 

I 2018 var følgende lag til seniorseksjonen påmeldt til seriespill: 

• Dame A – 2 divisjon
• Dame B – 3 divisjon
• Herre A – 4 divisjon
• Herre B – 7 divisjon

I tillegg har vi følgende treningsgrupper som ikke er påmeldt seriespill: 

• Dame C
• Old boys / Veteran

Dame A: 

Senior damer gikk inn i året uten hovedtrener. Først 20.januar var ny hovedtrener Verena Willinek på 
plass på trening. Ellers var det øvrige støtteapparatet med Michael Løining, Mikael Rodal Helgesen og 
Arve Fure med. Da det ble klart at vi ikke skulle stille med J19 i serien, og 01-jentene tok steget opp i 
seniorgruppa kom Petter Endregaard også inn som hjelpetrener. 

Sesongforberedelsen bar preg av at vi kom litt bakpå da det tok lang tid før vi fikk satt en tropp, noen 
rutinerte spillere takket også for seg i denne perioden. Det gjorde at gjennomsnittsalderen på troppen 
gikk ned betraktelig. 

Sportslig ble det en tung start med begge lag med et par store tap. Inn mot sommeren forbedret 
resultatene seg noe og det ble et par gode seire. I løpet av sommeren forsvant en rekke spillere fra 99-
kullet på studier i inn og utland. Vi var heldig og fikk erstattet noen av dem med rutinerte spillere som 
kom tilbake og bidro til å heve standard på trening. 

Høsten ble en kamp med ujevne resultater. Vi kjempet helt inn om å unngår nedrykk, men et par 
dårlige kamper på slutten gjorde at vi i utgangspunktet skulle ta den tunge veien ned i 3.div. Da et 
annet lag trakk seg for 2.div spill i 2019 beholdt vi allikevel plassen. 

Kort oppsummert en sesong med mange opp og nedturer. Resultatet er tilslutt at et ungt lag beholdt 
plassen i serien og har spilt på seg verdifull erfaring. 

Dame B: 

B-laget bestod av de som ikke spilte mer enn 35 min i forrige kamp. Det var ett svært ungt lag med
hovedvekt av 2001/02/03 spillere. En lærerik sesong for de unge spillerne som fikk brynt seg på gode
rutinerte lag. Vi lå store deler av sesongen på de to nederste plassene, men på slutten av sesongen
klarte laget å ta noen ekstra poeng og havnet på 10.plass med 17 poeng og unngikk dermed nedrykk.



Herre A: 

Etter en god og lang oppkjøring startet sesongen sjokkerende for Herrene med 4 strake tap i serien. 
Med seier i kamp nummer 5 snudde sesongen og pilene pekte oppover siden, der det ble en kamp om 
topp 3 plassering helt til siste serierunde. Sesongen endte til slutt med en 4 plass, som tatt i betraktning 
en blytung start på sesongen må sies å være godkjent.  

Utover sesongen stabiliserte treningsgruppen seg med godt oppmøte. Trener teamet bestående av 
Richard Bjerga, Sverre Bjelland og Erik Johannesen har gjort en strålende jobb med å bygge en sterk 
spillergruppe, med gode holdninger og svært godt miljø. Dette har uten tvil lagt grunnlag for det som 
kan vise seg å bli en enda bedre 2019 sesong.  

Henning Imsland har som flere år tidligere gjort en fantastisk jobb som lagleder og materialforvalter. Få 
klubber på amatørnivå kan vise til like bra systemet i garderobe og utstyr, takket være enorm innstats 
av Henning sammen med resten av støtteapperatet. I 2018 kom i tillegg Jone Asserson inn som en god 
ressurs som bidrar til å legge forholdene til rette ved trening og kamp. 

Herre B: 

Herre B består av en kjerne på ca. 10 – 15 spillere som trener 2 ganger i uken. Flere ildsjeler rundt laget 
sørger for organisering av kamper og treninger, samt sosiale samlinger i løpet av sesongen.  

Utover våren og hele høstsesongen ble Herre B styrket som følge av flere tilgjengelige spillere fra A-
troppen. Tilskudd fra A-lag, samt meget bra innsats fra kjernen på Herre B førte til at laget kjempet seg 
opp i toppen og kunne med marginene på sin side rykket opp til 6-divisjon. Dessverre, ble Sørmarka for 
sterke til slutt. Med samme opplegg i 2019-sesongen siktes det på opprykk for Herre B.  

Lasse Nordhus 
Seniorleder 



ÅRSRAPPORT HINNA DAMER 2018 - A-LAG 

Fornyet kontrakt i 2.div.ble først klart lenge etter sesongslutt. I utgangspunktet rykket vi ned i 3.div., 

men da Sandviken2 trakk sitt lag fra divisjonen, ble Hinna tildelt den ledige plassen. 

 

Spillertroppen 

Mange sentrale spillere sluttet eller begynte i andre klubber.  Julie Merkesdal gikk til Viking, Ida 
Lillehammer, Mona Reinskau Olsen, Siri Beate Fure Lyder og Nora Landsnes Jensen gikk til 
Randaberg. Marte Hole fortsatte karrieren i dansk 1.divisjonsfotball, Cecilie Herlofsen i 
militærtjeneste, Ine Husebø Bekken og Sofie Hinna sluttet, Hanna Gisholt Jønland fortsatte karrieren 
på Østlandet, Helene Breitve gikk tilbake til Haugar, Laura Helene Tangen gikk til Avaldsnes  osv. 

Foran høstsesongen sluttet også Nora G Falnes og Tonje Jørgensen og fortsatte i USA med college 
fotball. Elise Bergsagel og Maren Aalen Berggraf flyttet pga. skolegang og fortsatte i andre klubber og  
Lena Soland forsvant i militærtjeneste. 

Men vi fikk også mange nye lovende talenter som Oda Stålesen, Kine Hunsbeth Andersen, Teresa 
Lode, Mari Vatne (keeper), samt noen mer rutinerte spillere som Marte Leine og Ingrid Walland. Til 
høstsesongen kom også noen «gamle stjerner» tilbake, Hanna Amalie Martinsen og Karoline Tveit, 
samt et par gode Vikingspillere som Ingrid Ådland og Mari Kalvatn. 

 

 



Lagledelse. 

Verena Willinek – hovedtrener. 
Michael Løining, Mikal Rodal Helgesen og Petter Endregaard – assistent trenere. 
Erik Johannessen – keeper trener. 
Arve Fure – lagleder/oppmann 
 

Treningene. 

Vi startet tidlig i januar med tre treninger pr uke. Fra 26.01 økte vi til 4 ukentlige treninger med 
trening kl. 17.00 mandager, tirsdager, torsdager og fredager. Treningene ble ledet av assistent 
trenerne de første ukene inntil nyansatt hovedtrener, Verena Willinek var på plass. Verena hadde 
spillererfaring fra tysk bundesliga samt fra treneropplegget med «Brain Soccer» og vi hadde store 
forventninger til denne satsingen.  

Det har i perioder vært utfordringer knyttet til treningsoppmøte, og i perioder vært nede på rundt 
55-60 prosent oppmøte. Overgangen til et nytt og annerledes opplegg har blitt opplevd som 
utfordrende for enkelte spillere.  

Vi trente til slutten av juni måned før vi tok sommer ferie til slutten av juli måned. Vi tok pause i 
november måned og startet opp igjen 04.desember. Vi trente som vanlig på Wintershall banen. 

Arrangement. 

Ved alle hjemmekamper i 2.divisjon og 3.divisjon hadde vi åpen kiosk. Ved hjemmekamper i 
2.divisjon møttes vi i storbyhuset til spillermøte før kampstart og/eller etter kampslutt. Vi utarbeidet 
et kampprogram til alle våre hjemmekamper i 2.divisjon. Programbladet ble lagt ut på bensinstasjon 
og noen butikker i Hinna Sentrum. Det ble også distribuert til motstanderlag, dommere og publikum. 
Christian Torvnes var redaktør sammen med oppmann. Skilt ble satt ut på veien om morgenen på 
kampdager. Vi hadde speakertjeneste på de fleste hjemmekamper. Foreldre til spillerne deltok som 
kioskpersonell og vi fikk god hjelp ved alle hjemmekampene i 2. og 3.divisjon. 

Sosiale samlinger. 

Flere samlinger med matservering i storbyhuset.  Spillergruppen arrangerte også flere spillerfester.  
Vellykket samling med Go-kart kjøring. 
Årsavslutning med utdeling av pokaler ble arrangert i storbyhuset.   

Reiser til bortekamper. 

Til de fleste bortekampene i nord-fylket og kampene i de andre fylkene brukte vi som vanlig en 25-
seters buss fra Sverre Haga.  Det ble ingen turer til Sogn og Fjordane denne sesongen, og ingen reiser  
med overnatting. Til turene lokalt og noen kamper i nord-fylket brukte vi privatbiler. 

Dugnader 

Vi deltok på klubbens dugnader på våren med toalettpapirsalg. Vi betjente hoppeslott i forbindelse 
med miniturnering. Foreldre til spillerne deltok som kioskpersonell og vi fikk god hjelp ved alle 
hjemmekampene i 2. og 3.divisjon. Foreldre var også behjelpelig med mat på bortekampene. Helt på 



slutten av året foretok vi vareopptelling hos Prix på Hinna. Denne siste dugnaden var lagsdugnad og 
inntekten gikk til lagskassen. 

Treningskamper. 

Varierende innsats og resultat i treningskampene.  Brukbare kamper mot Klepp2 (4-4) og Randaberg 
(3-1), men katastrofalt resultat mot Bryne (1-13).  Seier over Donn (1-0), men dette var nok en svak 
motstander. Vi spilte også et par «uoffisielle» treningskamper mot Sola juniorlag forsterket med 
noen gutter. 

Turneringer. 

Vi deltok i en turnering i tillegg til NM. Dette var en turnering i Egersunds der lagene var fra 3. og 4 
divisjon.  Tap både mot Egersunds og samarbeidslaget Bryne2/Frøyland og en skuffende 4.plass av 6 
deltagende lag. 

NM 

Vi skulle møte Lyngdal i 1.runde men Lyngdal trakk laget og vi fikk walk-over til 2.runde.  Da møtte vi 
som ventet toppserielaget Klepp.  Det ble en god kamp selv om det ble en forsvarskamp og vi fikk lite 
til fremover på banen. Kun 0-1 ved pause, men som ventelig var ble Klepp bedre og bedre utover i 
kampen og Klepp gikk videre til 3. runde med 3-0 seier. Likevel en god innsats av Hinna-laget og all 
grunn til å være fornøyd med resultatet. 

Seriekamper. 

Etter å ha blitt knust av Bryne i treningskamp ble det nok et vanskelig oppgjør. Riktig nok ikke fullt så 
katastrofalt som i treningskampen, men 0-7 ga nok et varseltegn på at dette ville bli en svært 
vanskelig sesong. En liten opptur i neste seriekamp borte mot Fana og ett poeng, men stygge tap 
både mot Voss og Fyllingsdalen. Hjemmekamp mot Staal ble en god kamp og her hadde vi fortjent 
poeng men knepent 2-3 tap. Seier 1-0 hjemme mot ArnaBjørnar2 etter en brukbar kamp, men nytt 
tap hjemme mot Vestsiden-Askøy. God kamp borte mot Klepp2 der vi avgjorde med tre scoringer på 
slutten av kampen. En av sesongens beste kamper. Det ble ikke poeng i de tre siste kampene før 
sommeren og heller ikke i den første kampen på høsten. 

Uavgjort borte mot ArnaBjørnar2 og hjemmeseier mot Voss ga oss nytt håp, men igjen ble det 
stortap for Bryne. Tre uavgjorte kamper før det ble klare nederlag mot Haugar og Vestsiden-Askøy. 
Det ble imidlertid en god serieavslutning mot Sandviken2 og scoring etter kun 12 sekunders spill. 
Seier 5-3 etter strålende laginnsats. 

Det hjalp likevel ikke.  Det ble kun 4 seire, 5 uavgjort og 13 tap og nest siste plass på tabellen med 
kun 17 poeng, 21-64 i målforskjell, og ett poeng bak Fana. 

Bryne ble serievinnere og klar for kvalifiseringskamper for 1.divisjon. 

Nå var det opp til andre lag hvis vi skulle redde plassen i 2.divisjon. Følgende scenario måtte innfris: 
Ingen lag måtte rykke ned fra 1.divisjon (Åsane lå på nedrykksplass) og Bryne som ble serievinner 
måtte rykke opp i 1.divisjon. 



Åsane klarte seg i 1.divisjon. Bryne seiret i den første kampen mot Tromsø, men kun uavgjort i andre 
kampen mot Hønefoss. Hønefoss vant mot Tromsø og rykket opp i 1.divisjon med bedre målforskjell 
enn Bryne, og heller ikke denne gangen klarte et lag fra Rogaland opprykk. 

Hinna ned i 3.divisjon trodde vi, men redningen kom lenge etter sesongslutt da det ble klart at 
Sandviken2 trekker sitt 2.divisjonslag fra serien og den ledige plassen ble tildelt Hinna. 
Hinna fortsetter i 2.divisjon. 

Resultater treningskamper 

Klepp2 – Hinna  4-4 
Hinna – Donn  1-0 
Hinna – Randaberg  3-1 
Hinna – Bryne  1-13 
 
Resultater turnering i Egersund 

Hinna - Egersunds 0-1 
Hinna -Vindbjart 5-0 
Sluttspill nr 2 i pulje 1 mot nr 2 i pulje 2: 
Hinna – Bryne2/Frøyland 3-4 
Finale nr 1 i pulje 1 mot nr 1 i pulje 2: 
Egersunds – Kopervik 4-0 
 
Hinnas plassering ble dermed nr. 4 i turneringen. 
 
Utmerkelser. 

Sesongens innsatspokal: Oda Stålesen 

Sesongens toppscorer: Teresa Marie Mesaros Lode 

Børsvinner: Mari Vatne 

100 kamper: Siri Beate Fure Lyder og Nora G Falnes. 

Børskonkurransen: 

Vi foretok en kåring av hinnas beste spillere i hver seriekamp i 2.div. samt NM kamp. Beste spiller ble 
tildelt 3 poeng, 2 poeng til neste og 1 poeng til tredje beste spiller. Mari Vatne gikk til topps med 
33poeng. Her er oversikten over alle som fikk poeng:  

Mari Vatne 33, Nora G Falnes 16, Teresa Marie Mesaros Lode 11, Julia Victoria Palma Torvnes 11, 
Helene Waage Eikill 10, Oda Stålesen 9, Hanna Amalie Martinsen 8, Lena Soland 7, Aina Eike 7, 
Verena Willinek 5, Live Elena Hagen 5, Rebekka Eschen Danielsen 3, Lena Halland 3, Hannah 
Handeland 2, Hanna Hoel Røen 2, Elise Bergsagel 2, Mari Kalvatn 2 og Ingrid Vihovde Walland 1. 

 

 

 



SERIETABELL 2018 

ass Lag Kamper Total Poeng V U T Mål Diff 
1 Bryne 22 18 2 2 80 - 10 70 56 
2 Fyllingsdalen 22 16 4 2 71 - 11 60 52 
3 Klepp 2 22 11 5 6 44 - 25 19 38 
4 Vestsiden-Askøy 22 12 2 8 48 - 43 5 38 
5 Staal Jørpeland 22 12 2 8 39 - 36 3 38 
6 Haugar 22 7 8 7 24 - 21 3 29 
7 Sandviken 2 22 9 1 12 46 - 71 -25 28 
8 Voss 22 7 4 11 30 - 30 0 25 
9 Arna-Bjørnar 2 22 7 3 12 37 - 56 -19 24 
10 Avaldsnes 2 22 4 6 12 15 - 53 -38 18 
11 Hinna 22 4 5 13 25 - 60 -35 17 
12 Fana 22 2 4 16 21 - 64 -43 10 
RESULTATER 2018 

Dato Kamp Resultat  
14.10.2018 Sandviken2 - Hinna  3 - 5 
07.10.2018 Hinna - Vestsiden-Askøy 1 - 5 
29.09.2018 Haugar - Hinna 3 - 0 
23.09.2018 Hinna - Avaldsnes2 2 - 2 
17.09.2018 Hinna - Klepp2 1 - 1 
09.09.2018 Hinna - Fana 1 - 1 
06.09.2018 Staal-Jørpeland - Hinna 2 - 1 
30.08.2018 Bryne - Hinna  5 - 0 
25.08.2018 Hinna - Voss 2 - 1 
19.08.2018 ArnaBJørnar2 - Hinna  1 - 1 
12.08.2018 Fyllingsdalen - Hinna 6 - 0 
24.06.2018 Hinna - Sandviken2 0 - 1 
17.06.2018 Avaldsnes2 - Hinna 2 - 1 
09.06.2018 Hinna - Haugar  0 - 2 
   
27.05.2018 Klepp2 - Hinna 0 - 3 
21.05.2018 Vestsiden-Askøy - Hinna 3 - 1 
12.05.2018 Hinna - ArnaBjørnar2 1 - 0 
03.05.2018 Hinna - Staal Jørpeland 2 - 3 
28.04.2018 Hinna - Fyllingsdalen 0 - 6 
21.04.2018 Voss - Hinna 4 - 1 
15.04.2018 Fana - Hinna 2 - 2 
08.04.2018 Hinna - Bryne 0 - 7 
   
 
 
 
KAMPSTATISTIKK 2018 

http://hinnafk.no/index.cfm?tmpl=gameDetails&teamId=118&gameId=2704
http://hinnafk.no/index.cfm?tmpl=gameDetails&teamId=118&gameId=2703
http://hinnafk.no/index.cfm?tmpl=gameDetails&teamId=118&gameId=2702
http://hinnafk.no/index.cfm?tmpl=gameDetails&teamId=118&gameId=2701
http://hinnafk.no/index.cfm?tmpl=gameDetails&teamId=118&gameId=2700
http://hinnafk.no/index.cfm?tmpl=gameDetails&teamId=118&gameId=2699
http://hinnafk.no/index.cfm?tmpl=gameDetails&teamId=118&gameId=2698
http://hinnafk.no/index.cfm?tmpl=gameDetails&teamId=118&gameId=2697
http://hinnafk.no/index.cfm?tmpl=gameDetails&teamId=118&gameId=2696
http://hinnafk.no/index.cfm?tmpl=gameDetails&teamId=118&gameId=2695
http://hinnafk.no/index.cfm?tmpl=gameDetails&teamId=118&gameId=2692
http://hinnafk.no/index.cfm?tmpl=gameDetails&teamId=118&gameId=2689
http://hinnafk.no/index.cfm?tmpl=gameDetails&teamId=118&gameId=2687
http://hinnafk.no/index.cfm?tmpl=gameDetails&teamId=118&gameId=2685
http://hinnafk.no/index.cfm?tmpl=gameDetails&teamId=118&gameId=2681
http://hinnafk.no/index.cfm?tmpl=gameDetails&teamId=118&gameId=2679
http://hinnafk.no/index.cfm?tmpl=gameDetails&teamId=118&gameId=2677
http://hinnafk.no/index.cfm?tmpl=gameDetails&teamId=118&gameId=2675
http://hinnafk.no/index.cfm?tmpl=gameDetails&teamId=118&gameId=2674
http://hinnafk.no/index.cfm?tmpl=gameDetails&teamId=118&gameId=2672
http://hinnafk.no/index.cfm?tmpl=gameDetails&teamId=118&gameId=2668
http://hinnafk.no/index.cfm?tmpl=gameDetails&teamId=118&gameId=2667


 
NAVN TREN.K. NM SERIEK. TOTALT  

          
Teresa Marie Mesaros Lode 7 1 22 30 
Oda Stålesen 7 1 20 28 
Helene Waage Eikill 5 1 19 25 
Live Elena Hagen 5 1 18 24 
Marte Kristine Gjellan Leine 7 1 16 24 
Kine Hunsbeth Andersen 3 1 19 23 
Aina Eike 5 1 16 22 
Mari Vatne 1 1 19 21 
Lena Halland   1 19 20 
Julia Victoria Palma Torvnes 4 1 14 19 
Nora Gysland Falnes 7 1 11 19 
Ingrid Vihovde Walland 5 1 11 19 
Lena Soland 2 1 9 12 
Hanna Hoel Røen 6   6 12 
Verena Willinek   1 9 10 
Hanna Amalie Martinsen     8 8 
Elise Bergsagel 1   6 7 
Sofie Hinna 2   5 7 
Maren Berggraf Aalen 6   1 7 
Mari Kalvatn     6 6 
Tonje Jørgensen 4   2 6 
Matilde Waage Eikill 1   4 5 
Caitlin Agnes Fraser 2   3 5 
Siri Bhagyashree ELdor 4   1 5 
Rebekka Eschen Danielsen     4 4 
Karoline Tveit     4 4 
Hannah Handeland     3 3 
Line Stangeland Lunde     3 3 
Ingrid Ådland     3 3 
Linn Helen Ulveraker 1   2 3 
Siri Beate Fure Lyder 3     3 
Anna Elin Seglem     2 2 
Cecilie Herlofsen     1 1 

Benedikte Sunniva Knutsen     1 1 
Malin Smines Eriksen     1 1 
Lena Eike     1 1 
Hedda Rørtvedt Endregaard     1 1 

 

 

 

http://hinnafk.no/index.cfm?tmpl=pPlayer&playerId=2059&teamId=118
http://hinnafk.no/index.cfm?tmpl=pPlayer&playerId=2053&teamId=118
http://hinnafk.no/index.cfm?tmpl=pPlayer&playerId=2032&teamId=118
http://hinnafk.no/index.cfm?tmpl=pPlayer&playerId=2063&teamId=118
http://hinnafk.no/index.cfm?tmpl=pPlayer&playerId=2060&teamId=118
http://hinnafk.no/index.cfm?tmpl=pPlayer&playerId=2056&teamId=118
http://hinnafk.no/index.cfm?tmpl=pPlayer&playerId=2040&teamId=118
http://hinnafk.no/index.cfm?tmpl=pPlayer&playerId=2061&teamId=118
http://hinnafk.no/index.cfm?tmpl=pPlayer&playerId=1937&teamId=118
http://hinnafk.no/index.cfm?tmpl=pPlayer&playerId=1875&teamId=118
http://hinnafk.no/index.cfm?tmpl=pPlayer&playerId=1876&teamId=118
http://hinnafk.no/index.cfm?tmpl=pPlayer&playerId=2052&teamId=118
http://hinnafk.no/index.cfm?tmpl=pPlayer&playerId=1933&teamId=118
http://hinnafk.no/index.cfm?tmpl=pPlayer&playerId=2054&teamId=118
http://hinnafk.no/index.cfm?tmpl=pPlayer&playerId=2074&teamId=118
http://hinnafk.no/index.cfm?tmpl=pPlayer&playerId=2083&teamId=118
http://hinnafk.no/index.cfm?tmpl=pPlayer&playerId=1994&teamId=118
http://hinnafk.no/index.cfm?tmpl=pPlayer&playerId=2001&teamId=118
http://hinnafk.no/index.cfm?tmpl=pPlayer&playerId=1990&teamId=118
http://hinnafk.no/index.cfm?tmpl=pPlayer&playerId=2085&teamId=118
http://hinnafk.no/index.cfm?tmpl=pPlayer&playerId=1999&teamId=118
http://hinnafk.no/index.cfm?tmpl=pPlayer&playerId=2066&teamId=118
http://hinnafk.no/index.cfm?tmpl=pPlayer&playerId=2030&teamId=118
http://hinnafk.no/index.cfm?tmpl=pPlayer&playerId=2025&teamId=118
http://hinnafk.no/index.cfm?tmpl=pPlayer&playerId=2088&teamId=118
http://hinnafk.no/index.cfm?tmpl=pPlayer&playerId=2086&teamId=118
http://hinnafk.no/index.cfm?tmpl=pPlayer&playerId=2077&teamId=118
http://hinnafk.no/index.cfm?tmpl=pPlayer&playerId=2087&teamId=118
http://hinnafk.no/index.cfm?tmpl=pPlayer&playerId=2084&teamId=118
http://hinnafk.no/index.cfm?tmpl=pPlayer&playerId=2002&teamId=118
http://hinnafk.no/index.cfm?tmpl=pPlayer&playerId=2089&teamId=118
http://hinnafk.no/index.cfm?tmpl=pPlayer&playerId=2081&teamId=118
http://hinnafk.no/index.cfm?tmpl=pPlayer&playerId=2065&teamId=118
http://hinnafk.no/index.cfm?tmpl=pPlayer&playerId=2076&teamId=118
http://hinnafk.no/index.cfm?tmpl=pPlayer&playerId=2072&teamId=118
http://hinnafk.no/index.cfm?tmpl=pPlayer&playerId=2067&teamId=118


OPPSUMMERING. 

En svært vanskelig sesong og betenkelig at mange spillere, samt lagleder sluttet.  

Resultater og tabellplassering er den nest dårligste siden vi rykket opp i 2010, men heldigvis 
fortsetter laget i 2.divisjon. 

Det er imidlertid positivt at nye spillere begynner i Hinna, og det er bra at flere unge og lovende 
talenter ser på Hinna som en satsingsklubb. 

Det må imidlertid jobbes systematisk og godt i fremtiden. Struktur og holdninger må endres og 
forbedres både hos spillere og i trenerapparatet. 

Jeg som lagleder/oppmann de siste 9 sesongene takker for meg. 

 

Arve Fure 

Lagleder/oppmann/admin. for damelagene 

 



ÅRSRAPPORT 2018 HINNA-2 DAMER 

Hinna-2 spilte også denne sesongen i 3.divisjon.  Laget hadde ikke egne treninger. Alle treninger for 
damene var felles, og det var ikke delt opp i en A-gruppe og en B-gruppe. 

Det ble ikke spilt treningskamper for Hinna2 og vi deltok heller ikke i Kvia-serien. 

Når det gjelder årsrapport om treninger, lagledelse, sosiale sammenkomster osv., viser vi til 
årsrapport for Hinnas A-lag damer. 

Vi benyttet hele 57 spillere i seriekampene.  Samtlige A-lags spillere måtte bidra, mange lovende 
juniorspillere, og til og med noen tidligere rutinerte «old girls» damer måtte på banen. Vi hadde 
likevel problem å stille lag på vårsesongen, men dette bedret seg utover høsten og vi fikk mer 
stabilitet i laget. 

Kun 6 poeng etter vårsesongen etter seire over Falkeid og Vard Haugesund.  Vi hadde ingen mulighet 
mot de gode lagene som Lura, Randaberg, Egersunds, Viking og FGI. 

Bedre resultater utover høsten med seire over Djerv 1919 og Haugar2, uavgjort og gode kamper mot 
Vidar og Falkeid, samt god sesongavslutning og seier over Klepp3. 

Viking ble seriemestere og rykket opp i 2.divisjon.  Hinna2 på en 10.plass, men en var likevel avhengig 
av at A-laget beholdt plassen i 2.divisjon.  Dette ble først klart når Sandviken2 trakk sitt lag fra serien.  
Hvis A-laget hadde rykket ned, måtte også vårt 2-er lag rykket ned en divisjon.  

Resultater: 

Runde Dato Hjemmelag Bortelag Resultat 
          
1 10.04.2018 Lura Hinna  2 6 - 0 
2 17.04.2018 Hinna  2 Randaberg  2 - 10 
4 01.05.2018 Hinna  2 Vidar 0 - 3 
5 08.05.2018 Djerv 1919 Hinna  2 3 - 2 
6 15.05.2018 Hinna  2 Egersunds  0 - 3 
7 22.05.2018 Falkeid  Hinna  2 1 - 2 
8 29.05.2018 Hinna  2 Forus og Gausel 0 - 7 
9 04.06.2018 Haugar  2 Hinna  2 6 - 0 
10 11.06.2018 Viking Hinna  2 8 - 1 
11 18.06.2018 Hinna  2 Klepp 3 0 - 3 
3 26.06.2018 Vard Haugesund   Hinna  2 0 - 2 
          
12 21.08.2018 Hinna  2 Lura 1 - 2 
13 28.08.2018 Randaberg  Hinna  2 6 - 0 
14 04.09.2018 Hinna  2 Vard Haugesund   0 - 2 
15 11.09.2018 Vidar Hinna  2 3 - 3 
16 18.09.2018 Hinna  2 Djerv 1919 3 - 1 
17 25.09.2018 Egersunds  Hinna  2 4 - 1 



19 16.10.2018 Forus og Gausel Hinna  2 5 - 1 
20 23.10.2018 Hinna  2 Haugar  2 2 - 0 
18 25.10.2018 Hinna  2 Falkeid  1 - 1 
21 30.10.2018 Hinna  2 Viking 2 - 4 
22 10.11.2018 Klepp 3 Hinna  2 0 - 2 

 

SLUTT-TABELL 3.DIV DAMER 

 

Plass Lag Kamper Total Poeng 
V U T Mål Diff 

1 Viking 22 21 0 1 127 - 12 115 63 
2 Egersunds  22 18 0 4 88 - 33 55 54 
3 Randaberg  22 14 5 3 73 - 30 43 47 
4 Vidar 22 11 4 7 49 - 55 -6 37 
5 Forus og Gausel 22 11 3 8 52 - 37 15 36 
6 Lura 22 10 5 7 71 - 39 32 35 
7 Falkeid  22 8 4 10 44 - 57 -13 28 
8 Haugar 2 22 5 5 12 43 - 60 -17 20 
9 Klepp 3 22 5 3 14 40 - 67 -27 18 
10 Hinna 2 22 5 2 15 25 - 78 -53 17 
11 Djerv 1919 22 4 1 17 19 - 106 -87 13 
12 Vard Haugesund  22 3 2 17 32 - 89 -57 11 

 

Spillerstatistikk 

Følgende 57 spillere ble benyttet på vårt 3.divisjonslag: 

Matilde Waage Eikill (15), Line Stangeland Lunde(15), Lene Høivik (14), Caitlin Agnes Fraser (13), Mia 
Zwerg Førland (12), Lena Eike (12), Adele Arnestad (12), Ingrid Viovde Walland (12) Aina Eike (11), 
Karoline Tveit (11), Verena Willinek (11), Maren Tveit (11), Hedda Rørtvedt Endregaard (10), Linn 
Helen Ulveraker (10), Marte Kristine Gjellan Leine (10), Vilde Gravdal Karlsen (10), Malin Haug (10), 
Victoria Helleren Gjertsen (9), Siri Eldor (9), Benedikte Sunniva Knutsen (7), Lena Halland (6), Ingrid 
Ådland (6), Helene Waage Eikill (5),  Hanna Hoel Røen (4), Live Elena Hagen (4), Mari Kalvatn (4), 
Teresa Marie Mesaros Lode (4), Marthe Graasvoll Trandem (4), Mari Vatne (4), Oda Stålesen (3), Kine 
Hunsbeth Andersen (3), Lena Soland (3), Karen Helgøy (3), Julia Victoria Palma Torvnes (2), Regine 
Nilsen Thoresen (2), Mille Westnes (2), Vilde Fougner (2), Mariell Aamodt Tesaker (2), Hedda 
Hognestad Ranvert (2), Synnøve Holgersen Høivik (2), Sofie Hinna (2), Elise Bergsagel (2), Nora 
Gysland  Falnes (2), Hanna Amalie Martinsen (2), Anna Elin Seglem (2), Malin Smines Eriksen (1), 
Hannah Handeland (1), Rebekka Eschen Danielsen (1), Line Thygesen (1), Vilde Gerhardsen Fjeldså 
(1), Karen Bergeland Brandsø (1), Jannicke Kvan Frøland (1), Anette Moen (1), Maren Berggraf Aalen 
(1), Laura Helene Tangen (1), Lilli Antonette Petersen (1), og Elise Ødegård Ramsli (1). 

 

https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=169981
https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=153849
https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=145622
https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=16092
https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=178656
https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=153746
https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=18119
https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=178726
https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=15297
https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=16415
https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=161701
https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=153720


Scoringsoversikt:  

Marte Kristine Gjellan Leine (8), Aina Eike (4), Teresa Marie Mesaros Lode (2), Ingrid Vihovde Walland 
(2), Lena Halland (1), Kine Hunsbeth Andersen (1), Nora Gysland Falnes (1), Vilde Gravdal Karlsen (1), 
Ingrid Ådland (1), Lena Eike (1), Rebekka Eschen Danielsen (1), Siri Eldor (1) og Karoline Tveit (1). 

 

Vi gratulerer Viking som ble kretsmestere og rykket opp i 2.divisjon. 

 

Årsrapport utarbeidet av oppmann/lagleder damer senior v/Arve Fure 

 

 



Hinna Fotball 

 
 
 

Årsmelding 2018 
HERRE A 

4. divisjon  
 
Lagledelse 
 
Hovedtrener: Richard G. Bjerga 
Assistent/fysisk trener: Sverre Bjelland 
Keepertrener: Erik Johannessen 
Materialforvalter og alt mulig mann: Henning Imsland 
Medhjelper: Jone Asserson 
 
Navn på benyttede spillere 
 
Se egen oversikt 
 
Gjennomføring av sesongen 
 
Målet for sesongen 2018 var å bli topp 4. Vi satt oss fra starten av i en vanskelig situasjon gjennom 4 tap på de 
første 4 kampene. I konkurranse med flere sterke lag oppnådde vi allikevel målet gjennom hardt arbeid og godt 
treningsoppmøte hadde vi en meget god høst. I snitt så har vi hatt 4 økter i uken. 
 
Vår filosofi står sterkt og vi etterstreber hver trening å bli bedre. Spillerne viser stort engasjement og det har vært 
en utrolig fin gjeng som har stått på for å oppnå best mulig resultater. Gjennom ord til handling og gjennom kamp 
til seier. 
 
Oppmøte på treningene har vært meget bra og gruppen som helhet har vist stor idrettsglede, gode holdninger og 
at dette er en viktig sosial arena for hver enkelt, men samtidig i bunn ønsket om å vinne. 
 
Sesongen 2018 spilte vi nord-puljen. For mange lag har det vist seg at disse turene til nord-fylket byr på 
problemer, mens vi har klart å opprettholde en fin gjeng på tur og samtidig hatt flere gode resultater. Alt i alt så 
har det handlet om å bygge god lagmoral, treningskultur og vinnervilje. Dette har spillergruppen tatt på alvor og 
2018 har egentlig bare vært en stor opptur om en ser bort fra starten 
 
Det må også sies at støtteapparatet har stått enormt på for å legge til rette for spillerne. Det har vært stor trivsel i 
brakka. 
 
Kampstatistikk 
 
Se egen oversikt 
 
Årets ditt og datt 
 
Årets spiller: Adam Dahl Assad 
Toppscorer: Cairo Lima 
Årets unge spiller: Amund Belaska 
Rundet 100 kamper: 
 
NN 
NN 
 
Vi ser frem mot en god sesong for 2018 og både spillertropp og støtteapparat er klar for oppgaven som venter. 
 
Med sportslig hilsen 
Henning Imsland 
 
Lagleder Hinna a-lag 
 
 
Spiller / Kampstatistikk Herre A 2018 
 
 



Hinna Fotball 

 



ÅRSRAPPORT 2018 HINNA J-19 

Hinna stilte ikke med serielag denne sesongen.  Juniorspillerne ble overført til seniorgruppa, noe som 
medførte at flere juniorspillere sluttet. 

Når det gjelder årsrapport om treninger, lagledelse, sosiale sammenkomster osv., viser vi til 
årsrapport for Hinnas A-lag damer 

Hinna stilte imidlertid med lag i NM-J19, og her er et kort sammendrag av de to kampene som ble 
spilt. 

1.kvalik runde: SandnesUlf – Hinna 0-1 

Hinna var det klart beste laget gjennom hele første omgang og ledelsen burde vært mye større. 
Kampens eneste scoring kom etter 12 minutters spill. Godt forarbeid av Lena Soland, pasning til Linn 
Ulveraker som satte ballen kontant i nettet. 

Hinna rotet det til utover i andre omgang, og Sandnes Ulf kom til flere gode målsjanser. Det var 
likevel en fortjent seier. 

1.runde NM: Viking – Hinna 7-2 

Begge lag stilte med stort sett A-lags spillere. Viking manglet en spiller – Hinna manglet 4-5 spillere 
sammenlignet med A-laget. 

Et ballsikkert Viking-lag brukte lang tid og skapte ikke så mange sjanser før pause. Hinna var godt 
med i første omgang og 1-1 ved pause. Vikings ledelse etter 13 minutter. Teresa Lode gjorde alt selv 
på høyre kant og scoret etter 43 minutters spill. Viking supportere og foreldre ble tause. 

Julia Torvnes økte ledelsen i begynnelsen av andre omgang, men Viking scoret tre ganger i løpet av 5 
minutter og kampen var nok i praksis avgjort. Viking var klart best i andre omgang og scoret 
ytterligere 3 ganger og seier 7-2. Viking videre til 2. runde, m en ble utslått av Klepp 

Spillerstatistikk 

Følgende spillere spilte begge kampene: Mari Vatne, Maren Berggraf Aalen, Sofie Hinna, Lena Soland, 
Oda Stålesen, Helene Waage Eikill, Elise Bergsagel, Teresa Lode og Kine Hunsbeth Andersen. 

Følgende spillere spilte en av kampene: Caitlin Fraser, Mia Zwerg Førland, Matilde Waage Eikill, 
Hanna Hoel Røen, Linn Ulveraker, Live Elena Hagen, Hedda Rørtvedt Endregaard, Nora G Falnes og 
Julia Torvnes. 

Scoringer: Linn Ulveraker (1), Teresa Lode (1) og Julia Torvnes (1). 

 

Vi gratulerer Klepp som ble norgesmestere med 3-1 over Stabæk i finalen. 

 

Årsrapport utarbeidet av oppmann/lagleder damer senior v/Arve Fure 



Hinna Fotball 

 
Årsmelding 2018 

G19 Elite og 1 divisjon 
 
 
Lagledelse 
Vegard Aasen, hoved trener 
Andreas Dybbevik, hjelpe trener 
Nicklas Frenderup, keeper trener 
Sigve Ekeland, oppmann 
Terje Birkenes, «backup» lagleder 
Hans Arne Haga, kamp leder 1 divisjon 
 
 
Navn på benyttede spillere, per april 2018 
 
1 Didrik Fossan 
2 Erik Kahn 
3 Herman Slaatelid 
4 Hovde Herman 
5 Jonas Hinna 
6 Kasper Westnes 
7 Lars Vigeland 
8 Marcin Zebrowski 
9 MarkusHøyvik 
10 Ola Aanestad 
11 Oliver Ottesen 
12 Sander Bokn 
13 Adrian Enge 
14 Adrian Schwerdt 
15 Fatih Sahin 
16 Niclas  Kamfjord 
17 Nils Schanche 
18 Oscar Endregaard 
19 Ådne Visted 
20 Adrian Bjerga 
21 David Singha 
22 Njål Jensen 
23 Ola Bech 
24 Ole Eiane 
25 Oliver Nilsen 
26 Sindre Gudmestad 
27 Sune Heradstveit 
28 Tobias Ekeland 
29 Triet Le 
30 Vetle Fossan 
31 Ådne Bjelland 
32 Ask Christiansen 
33 Bjarki Støle 
34 Gullbrandur Øregaard 
35 Henrik Viddal 
36 Jakob Viddal 
37 Jonas Netland 
38 Jørgen Krohn Pettersen 
39 Marcus Falch 
40 Sebastian Cardozo  



Hinna Fotball 

41 Sverre Birkenes 
42 Christian Enholm 
 
 
Gjennomføring av sesongen for Elite laget 
Sesongen 2018 ble veldig variabel. Rett før sesongstart trakk vår hovedtrener seg, Erik 
Tangen. Inn kom Vegard Aasen som gjorde en kjempejobb med laget, men det ble 
vanskelig å innfri målsetningen om å kjempe helt i toppen. En av endringene ble å ha 
felles treninger med lag 1(elite) og lag 2. Dette gjorde det lettere å holde gruppen 
motivert og samlet. 
 
Stammen i laget var den gode G99-årgangen, men ettersom disse var russ ble det noe 
variabelt oppmøte og innsats. Sesongen bar også preg av dette – noen ganger var vi 
veldig gode og slo topplagene, mens andre kamper kunne vi tape mot bunnlagene.  
Bunnpunkt var at vi ble slått ut av Klepp I NM, et irriterende tap, ufortjent, men slik er 
fotballen noen ganger. Sterke resultat var 1-1 borte mot Bryne, seier hjemme mot KM 
vinner Djerv, seier hjemme mot Vard. 
   
To spillere ble i 2018 sesongen innlemmet i SR troppen, Tobias Ekeland og Ask 
Hundhammer Christiansen. To spiller fra SR spilte noen kamper for JR, Cairo Lima og 
Amund Belaska 
 
Gjennomføring av sesongen for 1 divisjons laget 
Hadde en varierende start på sesongen, men etter at vi fikk litt struktur så fikk vi gradvis 
bedre resultater. Laget var helt avhengig av spillere fra G16(G02). Laget skulle helt klart 
spilt 2 divisjon i stedet for 1 divisjon. Dette hadde gjort at vi hadde hatt en arena hvor 
fotball glede kan komme mer i fokus, kontra at en må slåss for resultatene i hver kamp. 
 
 
Kampstatistikk elite 
8.plass med 5 seire, 3 uavgjort og 10 tap. Målforskjell 30-41 
 
 
Utmerkelser (innsatspokal)  
Adrian Enge og Gulbrandur Øregaard 
 
 
 
 
Sigve Ekeland, oppmann  



Årsmelding 2018 
Jenter 2002 og 2003 

 
Lagledelse 

Trenere: Magnar Eike, Ole Hinna 
Oppmann: Lillian Høivik 
Sosialt/dugnad: Siren Westnes 
 
 
Navn på benyttede spillere 

Lena Eike, Mille Westnes, Lene Høivik, Thala Johannesen, Vanessa Eritzland 
Normann, Line Thygesen, Sofie Kalleberg, Vilde G. Fjeldså, Vilde Fougner, Beathe 
Dørheim Hinna, Oda Enersgård, Patricia V Zapata Fonseca, Mille Mikele, Andra 
Novoviq, Victoria H. Gjertsen, Malin Haug, Line Stangeland Lunde, Adele Arnestad, 
Julie Larsen Stensland, Emma Søndenaa Kvåle. 
 
 
Gjennomføring av sesongen 

Jenter 2002-03 har hatt tre treninger i uken før seriespillet og to treninger & kamp i 
sommerhalvåret. Da flere av spillerne deltok fast på kampene til Hinna sitt B-lag ble 
det i perioder kun en ren fotballtrening i de mest hektiske ukene. I slutten av 
sesongen har jentene hatt innendørs styrketrening en gang/uke i tillegg til 
fotballtreningene. 
 
Laget har deltatt i serien i klasse 16 år 2. divisjon. 
 
I begynnelsen av sesongen fikk vi flere nye spillere som meldte overgang til Hinna 
etter at samarbeidslaget Jarl/Hinna 03 ikke var mange nok til å fortsette med eget 
serielag. Alle disse var et svært positivt tilskudd til laget og det sosiale. 
 
Det er alltid oppmøte i garderoben før trening og kamp, noe som er positivt både for 
miljøet og gjennomføring av treninger. Det har vært gjennomført foreldremøte før 
sesongen og i forbindelse med utenlandstur. 
 
Sosiale arrangementer: Kveldsmat etter trening, spabehandling på Jåttå vgs, tapas 
før vi så damelandslaget sammen på Viking stadion, felles juleavslutning sammen 
med G02 (bowling og mat), felles middag og sosialt samvær med G02 på turnering i 
Haugesund, turnering i Barcelona med mange sosiale opplevelser i tillegg til kamper. 
 
 
Deltakelse i cuper/turneringer 

Jentene deltok i Kvia vinterserie, 16 års klassen. Her ble det 3. plass i A-sluttspillet 
etter tap mot Vardeneset i semifinalen.  

Årets store høydepunkt ble reisen til Costa Daurada cup i månedsskiftet juni-juli. 
Denne reisen hadde jentene spart til og jobbet dugnad for i flere år. 19 spente jenter 
og 5 voksne reiseledere dro til Barcelona og fikk noen flotte dager på strand og ved 



bassenget før selve turneringen startet. Her møtte vi lag fra Spania og Sverige, og 
hadde et håp om å nå helt til topps etter å ha spilt uavgjort i første kamp mot et godt 
svenske lag. Dessverre var ikke marginene helt på vår side. Med et spansk lag med 
svært voksne “14/15” åringer, og en hjemmedommer som tillot spanjolene alt av 
skitne triks i siste gruppekamp, ble det et knepet tap og B-sluttspill pga målforskjell. 
Fair Play var ikke et begrep hos de spanske lagene vi møtte i denne turneringen 
dessverre. Men jentene la skuffelsen over urettferdigheten bak seg og spilte B-finale 
med stor stil i 32 gr pluss. I finalen ble det dessverre tap og jentene endte som 
sølvvinnere. Om det sportslig ikke ga resultater helt øverst på pallen var Barcelona-
turen en fantastisk reise der alle knyttet bånd på tvers av alderskull og opplevde 
masse sosialt sammen. 

I september deltok jentene i Regy Cup i Haugesund. Her hadde vi dessverre heller 
ikke marginene på vår side og røyk ut i kvartfinalen i A-sluttspillet på 
straffekonkurranse.  
 

Kampstatistikk 

I vårsesongen endte vi på en 2. plass etter fem seiere og to uavgjort. På høsten ble 
puljene inndelt på nytt og vi havnet med de beste lagene fra 2. divisjon og de 
nederste lagene fra 1. divisjon. Det ble en tøff høst med kun en seier og resten tap. 
Målforskjell vårsesong 25-4, målforskjell høst sesong 11-38. 
 

Utmerkelser (innsatspokal) 

Line Stangeland Lunde 

 

31.01.19, Lillian Høivik, oppmann 



Hinna Fotball 

 
Årsmelding 2018 

Gutter 2002 
 
 
Lagledelse 
Laget har vært trent av Morten Østebø, oppmann Tore Netland. Vi hadde i første halvår 
med Lars Vigeland som ass trener/lagleder. Vi har og hatt Terje Birkenes med som 
støttespiller og vikar. 
 
 
Navn på benyttede spillere 
Jakob Viddal 
Henrik Viddal 
Christian Enholm 
Esteban Gutierrez 
Kristian Dahl (Kaptein) 
Truls Hatlestad 
Sindre Seljeskog Østebø 
Orri Freyr Ingimundarson 
Alfred Sunde 
Sebastian Almås 
Jørgen Krohn-Pettersen 
Bjarki T Støle 
Gullbrandur Øregaard 
Aron Larsen 
Sander Sunde Nysted 
Kittisak Bunprasert 
Jonas Netland 
Emil Grimsmo 
Sverre Birkenes 
Marcus Falch 
Eirik Gitlesen 
Dylan Dallas Gies 
Abyl Kizatbay 
Sebastian Lakfoss Cardozo 
Sander Kolstad Frankrig 
Henrik Hodneland 
 
Gjennomføring av sesongen: Etter 2017 mistet Hinna G02, som det mest vinnende 
laget i Hinna sin historie 6 spillere til Viking/Sandnes Ulf. Bakgrunnen var den attraktive 
nasjonaleserien hvor Hinna ble nektet deltakelse av NFF/NTF. Uavhengig om Hinna G02 i 
2017 var et av Norges beste i sin årgang. Etter dette gikk det spiller til SR, samt noen 
spillere flyttet og sluttet. Summen av dette gjorde at G02 kun fikk et lag og måtte legge 
ned elite satsningen. Utfordrende ble det også at ledere sluttet i forbindelse med at deres 
sønner meldte overgang. For å opprettholde en sportslig satsning for de mest aktiv så ble 
det inngått et samarbeid med JR laget. I løpet av sesongen så hospiterer over 10 spillere 
til JR Elite og JR 1 divisjon. Alt dette medførte en meget krevende første halvdel 2018, 
andre halv del gikk bedre etter at den nye modellen ble mer innkjørt. 
 
Hinna G02 har spilt i G16 2 divisjon og gikk gjennom sesongen uten å tape i serien. Vi 
hadde to uavgjorte kamper og resten seire. Vi har lagt vekt på å spille fotball med mange 
pasninger å oppleves som et spillende lag. Vi har og fokusert på at alle skal spille og vi 
føler at vi har greid å fordele spilletid ganske bra. Vi har som i alle år hatt et veldig godt 
miljø i laget, der gutta støtter og oppmuntrer hverandre. Dette viser seg ved at vi har en 
del gutter som har sluttet, som stiller som publikum på våre hjemmekamper, noen stiller 



Hinna Fotball 

også på bortekamper. Mye av grunnen til dette er arbeidet som er langt ned gjennom 
alle år i G02. 
 
G02 spillerne går nå inn i junior laget fra 2019. G02 skal bidra med erfaring og løsninger 
for å sikre at JR lager får et robust sportslig og sosialt opplegg for guttene i årene som 
kommer. Sommeren 2019 reiser G02 gruppen til Dana Cup som et rent G17 lag. 
 
G02 takker nå av, årene har vært utrolig kjekke, arbeidskrevende, utfordrende. Vi tror vi 
har bidratt til å utvikle små gutter til flotte fornuftige ungdommer med gode verdier.  
 
Takk til alle som har bidratt til dette 
 
 
 
Deltakelse i cuper/turneringer 
Serie G16 2 divisjon: Seriemester 
Danacup: Utslått i kvartfinale A-sluttspill av Ham-Kam 
Regy-cup G16: Vinner 
Vinterserien/Kviaserien: Utslått i gruppespill på målforskjell 
Obos-cupen: Utslått i 1 runde av Hundvåg 1 
 
 
 
Kampstatistikk 
G16 2 divisjon 
 
Lag  Kamper V U T MF P 
Hinna 1 15  13 2 0 53 41 
Staal 1  15  12 2 1 56 38 
FGI  15  11 1 3 50 34 
SIF 1  15  9 1 5 7 28 
Brodd 1 15  5 1 9 5 16 
Mastra  15  5 1 9 -18 16 
Vardeneset 2 15  4 0 11 -18 12 
SIF 2 (7er) 8  1 0 7 -31 3 
Madla 2 15  0 0 15 -104 0 
 
Havørn og Sola trakk laget underveis i sesongen 
 
 
Spillere som har representert klubben eksternt 
Ingen. Vi har noen som har spilt for diverse skolelag. 
Gullbrandur Ørregård har vært på landslagsuttak for Færøyene 
 
Utmerkelser (innsatspokal)  
Som innspilt tidligere: Jørgen Krohn-Pettersen: er den av spillerne som legger ned mest 
arbeid i trening, i timer samt i innsats. Stiller alltid opp og sier alltid ja. Er en god 
støttespiller for lagkompiser. 
 
 
 
Hilsen 
Terje Birkenes, Tore Netland & Morten Østebø 



Hinna Fotball  
  
Årsmelding 2018  
Gutter 2003  
 
Lagledelse  
Hovedtrenere:  Sigve Krohn Næsheim & Kjell Petter Schou Andreassen  
Trener:   Thomas Pedersen  
Lagledere Hinna 1: K.P. Schou Andreassen & S.K. Næsheim  
Lagledere Hinna 2:  Thomas Pedersen & S.K. Næsheim  
Oppmann:   Pål Erik Gjerde  
Materialforvalter:  Jan Erik Lorentzen 
Dugnad/Fairplay: Joanna Fraser 
 
 
Navn på benyttede spillere (Hinna 1 & 2)  
Casper Schou Andreassen  
Dylan Dallas Gies (04) 
Bjarte Landråk  
Fredrik Krohn Næsheim  
Hannah Handeland  
Herman Gillesdal  
Torjus Lindanger  
Liam Gjerde  
Jonas Sivertsen  
Aiden Fraser  
Andreas Eiane  
Henrik Lorentzen  
Yousif Al-Mansouri  
Fredrik Kolstø Løyning  
Jon Magne Vik Amdal  
Bjørnar Høyland Ulfeng  
Konrad Hogstad Johannesen  
Audun Risdal  
Ahmed Al-Alzaizi  
Marius Aarthun  
Loran Ubdo  
Wojtech Skudlarek  
Elliott Øglend  
Kristoffer Hjelle Henningsen  
Hamed Golmohammedi 
Martin Stein 
Vegard Føyen 
Gaute Løyning (04) 
Vegard Frantzen 
Magnus Heggli Lorentzen 
Juner Gong 
Mikael Krohn Næsheim (05) 
Ola Visted (05) 
Nils Aarestad (05) 
Fredrik Thulin (05) 
 
 



 
 
Gjennomføring av sesongen  
 
Hinna 1 spilte i G15 Elite etter å ha slått Sola i kvalifiseringen til eliten med 5-2. Eliteserien 
ble en tøff affære med veldig mange gode lag fra både nordfylket og sørfylket. Oppsumert 
endte sesongen med en seier (vant også mot Sola, men disse trakk seg etter halvspilt serie) 
samt fire uavgjorte kamper. Det positive var at vi stort sett spilte jevnt med alle laga 
(minus Bryne som var i en klasse for seg), men det negative var at vi stort sett gjennom 
hele sesongen tapte de jevne kampene med et og to mål. Avslutningen av sesongen var 
imidlertid strålende med solide 8-1 over Voll og uavgjort 3-3 mot formlaget Ålgård i de to 
siste kampene. Nesten synd at sesongen var over da vi endelig begynte å komme i siget. Vi 
skal ta en oppsummering med spillerne nå etter sesongen før vi bestemmer oss om vi vil 
fortsette å spille i eliten, eller om vi skal melde vårt lag 1 ned et nivå til 1 divisjon.  
 
Hinna 2 spilte i år, som ifjor, i 2 divisjon. I år var det langt bedre lag med og prestasjonen i 
år med kun et tap gjennom hele sesongen var tvers gjennom enestående. At mange på lag 
2 har tatt store steg fremover i år viste også flere av kampene mellom lag 1 og 2 gjennom 
sesongen. Selvom lag 1 alltid trakk det lengste strået, var det mye, mye jevnere mellom de 
to lagene enn før om årene. Det var også et faktum at flere av spillerne fra lag 2 gikk inn i 
endel lag 1 kamper og gjorde en ypperlig figur på et høyere nivå. Jeg vil spesielt nevne 
Wojciech Szkudlarek som etablerte seg som fast midtstopper på lag 1 i slutten av sesongen 
etter glimrende innsats og spill. Veldig gledelig! 
 
Gjennom året mista vi Ingimar Støle (04) til Viking samt at Jon Magne Amdal bestemte seg 
for en pause fra fotballen mot slutten av sesongen. Fikk heller ikke benyttet oss av Hannah 
Handeland i de siste seks kampene da hun var ute med sykdom. Heldigvis har vi fått flere 
spillere i tilvekst dette året. Fra Lura har vi fått Magnus Lorentzen og Vegard Frantzen, fra 
Havørn har vi fått Vegard Føyen og Martin Stein. Våren 2018 kom Juner Gong som tidligere 
spilte for Forus & Gausel til oss, og etter sommeren har vi fått med oss Hamed Gol-
Mohammedi som tidligere spilte for Hjelmeland.  
 
  
 
Deltakelse i cuper/turneringer  
Kvia Vintercup:  
Hinna 1 trakk laget etter to kamper pga seriestart og for tøft kampprogram. Innen den tid 
hadde vi spilt uavgjort mot Randaberg 2-2 og tapt knepent 1-2 for Vaulen.   
Hinna 2 ble nummer 1 i pulja (2 div) etter fire strake seire og gikk til A-sluttspill. Røk der 
for Voll i kvartfinalen.  
 
Dana Cup:  
Hinna 2 kom her til A-sluttspill etter glimrende innsats og seier i gruppespillet. I første kamp 
i A-sluttspillet ble det imidlertid tap 0-3.  
Hinna 1 ble nummer 3 i sin gruppe i gruppespillet (dårligere målfporskjell enn nummer 2 i 
gruppa), og gikk med det til B-sluttspillet. Der ble det først seier mot Follese i 1/16 finalen 
(1-0), deretter mot Holmen 2-1 i 1/8 finalen. I kvartfinalen ble Asker knust med 3-0 etter 
en fantastisk kamp. I semifinalen møtte vi et godt tysk lag, og det endte 2-2 etter full tid. 
Hinna 1 vant 5-3 på straffer. I finalen møtte vi Strømmen og etter 1-1 etter full tid, vant 
Hinna 1 igjen 5-3 på straffer. Glimrende innsats av begge lag, og spesielt gjevt med den 
store pokalen!!  
 
Kampstatistikk  



Hinna 1 Vårsesongen 12 plass G15 Elite- en seier pluss tre uavgjort på 11 kamper  
Hinna 1 Høstsesongen 12 plass G15 elite- en seier og en uavgjort på 11 kamper 
Hinna 2 Vår & Høst 1 plass 2 divisjon- Kun et tap gjennom hele sesongen! 
 
Spillere som har representert klubben eksternt  
Hannah Handeland har spilt på J-15 landslag samt kretslagskamper.  
Alle våre G05 hospitantspillere har deltatt på flere G13 kretslagssamlinger 
  
Utmerkelser (innsatspokal)  
Vegard Føyen tildeles årets innsatspokal for G03-1. Vegard har vist forbilledlige holdninger 
både på og utenfor banen, er alltid på trening og yter maksimalt både på trening og i kamp. 
Vegard spiller alltid på det laget og i den posisjonen som trenere og lagledere ber ham om, 
og er en spiller som alltid setter laget foran seg selv. Vegard spiller alltid med hjerte for 
Hinna og forsøker alltid å spille sine medspillere gode.  
 
Årets innsatspokal for G03-2 går iår til Ahmed Al-Azaizi. Ahmed har hatt enorm fremgang i 
år og viser alltid en enorm kampvilje når han er innpå banen. Ahmed har i tillegg hatt flere 
flotte scoringer på lag 2 i år.  
 
 
 
 
 
Sigve Krohn Næsheim                                            Pål Erik Gjerde  
Trener/Lagleder                                                       Oppmann 



 
 

ÅRSMELDING 2018 
Hinna FK G-04 

 
 
Lagledelse: 
 
Lagleder:   Svein Kristian Ulsnes 
Oppmann:   Erik Løyning 
Hovedtrener:   Andy Gies 
Hjelpetrenere:   Tor A. Rusdal, Thomas Hetland,Odd Arne Ulven  
 
 
Navn på benyttede spillere:  
 
 
Erik Aarsand Mathias Normann 
Sebastian Allers Erijon Novoviq 
Johannes Bortne Jan Osman 
Gabriel Cardozo Mads pedersen 
Fabian Deisz Sturla Rusdal 
Sune Frisvold Alexander Saur 
Dylan Gies Herman Solem 
Ole Hetland Jakob Sæten 
Henrik Lager Samuel Ulsnes 
Jørgen Lindanger John Magni\us Ulven 
Gaute K. Løyning Elia Vallotto 
Tobias Veire Thomas Warhuust 

 
 
Vi har 25 spillere pr. 01.11.18. 
 
Gjennomføring av sesongen: 
 
Sesongen 2018 har vært utfordrende for å finne rett nivå å spille seriekamper. 
Lag 1 ble satt ned 1. nivå i høstsesongen og det viste seg at dette var en riktig avgjørelse. 
Trenere og støtteapparat har lagt vekt på fair play og oppførsel på trening og kamper. 
Det jobbes hele tiden med at guttene skal kunne mestre og at de føler en tilhørighet til 
laget. 
 
 
 



Trening: 
 
Guttene har trent 3 ganger i uken og spilt en kamp i uken. Det er blitt lagt opp slik at de 
som ikke spiller kamp får trening når kampene går i treningstiden. 
Oppmøte på treningene har vært meget god. De som ikke kan stille  på trening gir som 
regel bekjed om dette. 
Fokus på treningene har vært å få til et spillemønster som går igjen i alle kampene. 
I tillegg så øves det hele tiden på å forbedre spilleforståelse, forbedre teknikk samt 
pasning og skuddteknikker. 
 
Seriekamper: 
 
Det ble meldt på 2 lag i serien. 
1 lag i divisjon 1 og 1 lag i divisjon 2. 
Viste seg at lag 1 var satt opp i et for høyt nivå og ble flyttet ned et nivå fra høsten av. 
Lagleder har hatt ansvaret for å sette opp lagene til hver kamp. 
 
Hospitering: 
 
Vi har hatt to spillere som har hospitert på G-03. 
 
Deltakelse på cuper/turneringer: 
Kvia-serien 
Dana-cup 
 
Til slutt en stor takk til alle spillerne som er med og bidrar til mye bra spill, engasjement 
og ikke minst mye lått og løye. 
Ellers vil vi takke alle foreldre for særdeles god innsats ved oppmøte på treninger, 
kamper og dugnader. 
 
--------------------------------- ----------------------------- -------------------------------- 
Svein Kristian Ulsnes        Andy Gies           Erik Løyning 
Lagleder         Hovedtrener          Oppmann 
 

      Stavanger 18.11.18    



Hinna Fotball 

 
Årsmelding 2019 

lagets navn eks. jenter 2005 
 
 
Lagledelse 
Hovedtrener - Arne Tårup og Runar Martinsen 
Adm.ansv - Jan Sontum 
Oppmann - Camilla Flendalen 
Sosialkomitee - Elin Tårup, Ann Kristin Vatland, Ingvild M. 
Inkluderingskontakt - Mona Nordstrand 
Dugnadskomitee - Mona Nordstrand 
Web ansvarlig og utstyrsansvarlig - Kåre Bastlid 
 
 
Navn på benyttede spillere 
ISELIN LEREGGEN 2005 
MAJA ØRSTAVIK ENERSGÅRD 2005 
MAREN TÅRUP 2005 
MIA SOLLAND 2005 
VILDE TÅRUP 2005 
CHRISTINE RØRVIG SONTUM 2005 
JULIE HAUGVALDSTAD 2005 
LINN BASTLID 2005 
PIA FLENDALEN 2005 
SARA NORDSTRAND 2005 
SOFIA MARTINSEN VATLAND 2005 
SANNA MOAN 2005 
SIENNA 2005 
ASTRID 2005 
TINA T.KNUTSEN 2006 
JULIE HALS 2006 
ANNA PEDERSEN 2006 
CHRISTINA KOLBEINSEN 2006 
 
Gjennomføring av sesongen 
 
Seriespill: 
 
Vår: nr. 7 i 1.divisjon 
 
Høst: nr.1 i 2.divisjon 
 
 
Deltakelse i cuper/turneringer 
 
Cup: 
 
April 2018 : Vinner av Hinna park cup 
 
Juni 2018 : Vinner av Selvaag bolig cup  
 
Juli 2018 : Vinner av B-sluttspill Dana Cup 
 
Oktober 2018: Semifinale Obos cup  
 



Hinna Fotball 

Oktober 2018: 2.plass Troll cup 
 
Desember 2018: SR-bank Cup på Randaberg: semifinale A-sluttspill + Vinner av B-
sluttspill 
 
 
 
Kampstatistikk 
 
Seriespill : 
 
Vår: nr. 7 i 1.divisjon 
 
Høst: nr.1 i 2.divisjon 
 
https://www.fotball.no/fotballdata/turnering/tabell/?fiksId=157668 
 
 
https://www.fotball.no/fotballdata/turnering/tabell/?fiksId=157659 
 
 
 
Spillere som har representert klubben eksternt 
Pia, Maren, Vilde, Sofia, Julie Haugvaldstad trener med Viking satellitt hver fredag.  
 
Utmerkelser (innsatspokal)  
Pia Flendalen mottok innsatspokalen.  
 
 
Rapporten signeres av oppmann/trener. 
 
Camilla Flendalen. 

https://www.fotball.no/fotballdata/turnering/tabell/?fiksId=157668
https://www.fotball.no/fotballdata/turnering/tabell/?fiksId=157659


Hinna Fotball 

 
Årsmelding 2018 

G2005 
 
Lagledelse 
 
Hovedtrener   Kjetil Thulin 
 
Hjelpetrenere  Nils Petter Aarrestad  

Rune Nilssen 
Espen Enge  
Sigve Krohn Naesheim 

   Erik Bjørnsgaard 
   Ole Petter Flendalen  
   Jamie Haynes  
 
Oppkvinne   Siri Bryne Ringstad  
 
Material  Gaute Houge, Sigbjørn Lunde, Bjørnar Gittelsen  
 
Sosial komite  Anja Houge, Anita Wirak, Anne-Brit Torvestad   
 
 
Navn på benyttede spillere:  
 
 

1 1 Jonas Føre  18 21 Benjamin N. Nilssen   
2 2 Vihaan   19 22 Nils Aarrestad   
3 3 Daniel Haynes    20 23 Oliver Bryne    
4 4 Ola Visted    21 25 Casper Falch    
5 5 Moddi   22 28 Tobias Pollestad   
6 6 Nicolai Solberg   23 29 Hermann Saue   
7 7 Magnus Vaule Dalene   24 30 Alexander Hauge    
8 8 Mikky K. Næsheim    25 31 Sander Bergevik    
9 9 Andreas Gittlesen   26 32 Håkon V. Nilsen   

10 10 Marius Bjørnsgaard   27 33 Anders Skjæveland    
11 11 Fredrik Thulin  28 34 Petter Flendalen    
12 13 Mathias Lunde    29 35 Ethan Bible    
13 14 Noah Jackobsen    30 36 Aryan Darwish    
14 15 Henrik Enge    31 37 Mattia Trudu    
15 16 Jonathan Hauge   32 38 Simon Ogne    
16 17 Adrian Samuelsen   33 40 Elouen Lageat   
17 18 Tobias Haugland          

 
 
 
Gjennomføring av sesongen 
 
Laget har trent 3 ganger i uken, tirsdag torsdag og søndag. Alle treninger har blitt 
avholdt på NSE banen, og forholdene har vært gode.  
 
Vi jobber konsekvent med ball i alt vi gjør. Fra oppvarming, til øvelser og tilslutt spill.  



Hinna Fotball 

Det blir mye gjentakelse i oppvarming, men det gjør oppvarmingen effektiv og god.  
 
I år har vi også jobbet mye med finter, pasning og avslutning. Men også press soner, 
kontring og keeperspill har blitt mer fokusert på nå som de blir eldre. 
 
Sosialt har vi hatt kveldsmat etter trening flere ganger. Vi har hatt treningsleir i Farsund 
med turnering mot lokale lag, vi har hatt første tur til Danacup. Videre så skal vi ha 
avslutningen på Actionball, som har blitt en tradisjon vi har nå avholdt i 6 år på rad.  
 
 
Deltakelse i cuper/turneringer 
 
Turneringer:    

Kvia serien:   2 lag – Hinna 1 kom på 2. plass  
 
Hinna Park Cup:  3 mixa lag. Semifinale i A-sluttspill 

 
DanaCup   2 lag til A-sluttspill med mix lag  

   DanaCup  1 lag til 16-delsfinalen  
 
   Brodd turnering:  1. Plass  
 
   Bauge Elite cup:   1. Plass  
 

Trollcup    2 lag til A-sluttspill med mix lag  
Trollcup   2 lag til kvartfinale 

    
Kampstatistikk 
 
Hinna 1  2. plass i 1 divisjon øverste avdeling.  
Hinna 2 6. plass i 1 divisjon nederste avdeling.  
Hinna 3  5. plass i 3 divisjon øverste avdeling.  
 
Spillere som har representert klubben eksternt 
 
Sonelag/ Kretslag:  NFF Rogaland 5 spillere på kretslag og sonesamling.  
  
   Ola, Fredrik, Marius, Nils, Mikki  
   
 
Utmerkelser (innsatspokal)  
 
Fredrik Thulin – Banens beste spiller – Bauge Elite Cup.  
 
Hinna 1  Petter Flendalen  
Hinna 2  Sander Bergevik  
Hinna 3  Noah Jackobsen  
 
 
Mvh  
 
Kjetil Thulin 
Trener Hinna G05 



Hinna Fotball 

 
Årsmelding 2018 

lagets navn Jenter 2006 
 
 
Lagledelse 
 
Hovedtrener Arne Gulliksen 
Trener  Christian Tangen 
Trener  Ivar Pedersen 
Trener  Knut Hals 
Trener  James Haynes 
Oppmann Jørn Mathisen 
Dugnad Mona Nilsen 
Material Iver Kjørsvik 
 
Navn på benyttede spillere 
 
Amalie Bjørn 
Anna 
Aurora 
Bea Skeie Mogstad 
Christina 
Ea 
Ella 
Evie 
Filippa Mollan 
Julie 
Katrine 
Malene 
Malin Øvstedal 
Mari 
Marielle A Haugen 
Mina Gol-Mohammadi 
Nora 
Nova 
Oda 
Sara 
Sofia 
Synne Mathisen 
Tina 
Tora Helgø-Mosnes 
 
Gjennomføring av sesongen 
 
I serien har vi stilt med 2 lag i henholdsvis nivå 1 og nivå 2. 
Vi har variert noe på lagene underveis.  
 
Før sommerferien hadde vi en avslutning med med støtteapparat og spillere.  
Vi hadde årsavslutning i på Hinna Bistro med grøt hvor alle foreldre var invitert. Det ble 
godt oppmøte med god stemning. 
 
Deltakelse i cuper/turneringer 
 
Jenter 2006 har deltatt i følgende turneringer i 2018 
 



Hinna Fotball 

- Hinnas Miniputturnering (to lag). 
- Sørcup (tre lag) 
 
 
12 Februar 2018 
Jørn Mathisen (oppmann) 



Hinna Fotball 

 
Årsmelding 2018 

Gutter 2006 
 
 
Lagledelse 
Oppmann: Hege Opdal 
Hovedtrener: Tom Arve Raunehaug 
Lagledere/Trenere/Lagkoordinatorer:  
Tom Arve Raunehaug 
Stian Gjertsen 
Harald Kleivenes 
Øyvind Mikalsen 
Hans Christian Magelsen 
Knut Olav Hettervik  
Utstyrsansvarlig: Siv Tone Hilde Larsen 
Inkluderingskontakt: Knut Olav Hettervik 
Web ansvarlig: Siv Tone Hilde-Larsen 
Dugnadsansvarlig & Hinna Miniputt turnering: Amed Nudem  
Sosial ansvarlig: Siv Tone Hilde-Larsen, Thomas Karlsen og Hege Opdal 
 
 
Navn på benyttede spillere 
Sindre Dahle Mikalsen, Frederik Gajos Hamre, Mathias Gjertsen, Thomas Hetland 
Jacobsen, Magnus Hettervik, Linus Hilde-Iversen, Sebastian Horve Karlsen, Christian 
Høiland Johansen, Andreas Høiland Kolbeinsen, Nikita Jacevic, Ragnvald Jakobsen, Amar 
Jazavac, Henrik Kleivenes, Santiago Linares Allers, Rohan Mhatre, Kristoffer Nordberg, 
Kendal Nudem, Sebastian Holsvik Pedersen, Jonas Phan, Christoffer Raunehaug, 
Mohamed Swedan, Thormod Tjensvoll Flattun, Lukas Vågen, Jørgen Harsheim  
 
Hallvard Evje Jensen har sluttet i løpet av året. Jørgen Harsheim og Jonathan Aasnes-
Berdal har startet i løpet av året.  Jonathan startet etter at serien var ferdig og har ikke 
vært med på kamper.  På slutten av 2018 var vi 25 spillere på laget. 
 
Gjennomføring av sesongen 
Gutter 2006 har utenfor kampsesong treningstid mandag, onsdag og torsdag. I 
kampsesong har laget trent 1 dag i uka og de to andre dagene har stort sett vært kamp 
dager. Det er veldig bra oppmøte på treningene. Treningene har fokus på individuell 
teknikk, taktikk og spill. Spesielt har vi fokusert på balanse mellom å føre ball og slå og 
gå samt å være spillbar.  
 
I serien har G2006 hatt 2 lag på nivå 2 og et plusslag på nivå 2 en årsklasse opp. 
Vi spilte med faste lag en halv sesong på de to serielagene på 06 nivå. Etter sommeren 
ble det gjort justeringer på lagene. Når det gjelder plusslaget en årsklasse opp, rullerte vi 
spillere fra de tre faste serielagene. Ca. 90% av G2006 sine spillere har deltatt på 
plusslaget. 
 
For hver turnering ble det satt opp nye lag og deltagelsen har vært meget bra. 
 
Guttene har i år gått over til 9’er fotball. Denne utfordringen har de løst meget bra og det 
har vært kjekt å se utviklingen i spilleforståelse. Vi har gjennom sesongen terpet på 
posisjoner og hvilke muligheter og ansvar hver rolle har. Den økte forståelsen sammen 
med meget god kondisjon har resultert i mange fine opplevelser for guttene. Fantastiske 
angrep og fabelaktig innsats i forsvar. Sammen med corner varianter og begynnende 
forståelse av lagets beste har resultert i fin fotball og mange fine klikk klakk mål. Spesielt 
skal fremheves den glede laget viser når de scorer mål og at servitøren også blir takket. 
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Som i fjor har også i år alle spillere tegnet seg scoringslisten. 
 
Spesielt kjekt for guttene er det å møte lag fra andre deler av landet i turneringer og få 
bekreftelse at laget klarer å spille god fotball og skape bra resultater. 
 
Guttene er en kjekk og sammensveiset gjeng. Tryggheten og humøret i laget viser seg 
gjennom stor trenings- og lærevilje og gleden i å være sammen å spille fotball. 
 
Det sosiale miljøet i laget er veldig bra. Trenerne som er i gruppen har alle vært med 
siden oppstart og gjennom 7 år har man dannet seg godt bilde av guttene. Trenerne har 
stort fokus på det sosiale miljøet. Alle guttene ser ut til å gå godt sammen.   
 
31. januar 2018 ble det avholdt taktikk møte for spillerne.   
 
19. mars spilte guttene Semifinale B Sluttspill i Kvia cup, der spillere som ikke spilte 
kamp var med for å heie de andre frem.  Kvelden ble avsluttet med kvelds for guttene på 
Hinna Bistro med påfølgende foreldremøte.  På foreldremøtet ble det gjennomgang av 
årshjulet for 2018, Turneringer, Sør Cup, endringer fra 7’er til 9’er fotball og dugnader. 
 
Det ble avholdt treningssamling med overnatting på Hinnahuset fra fredag 6. april til 
lørdag 7. april. 
 
Guttene syns det var stort og kjekt å være ballhentere på Viking sin hjemmekamp mot 
Florø 20. juni. 
 
11. september ble det avholdt møte for lagledelse og støtteapparat for å planlegge 
høstsesongen. 
 
14. september hadde vi foreldrefest.  Dette ble en kjempe kjekk og sosial kveld.  Det er 
veldig godt miljø både for foreldre rundt laget og guttene på laget.   
 
De fleste guttene deltok på Klubbdommer kurs 2. oktober og stilte som dommere på 
Hinna Miniputt turnering 20-21. oktober. 
 
Tradisjonen tro, gikk turen også i år til Farsund 9-11 november. Her var spillere, 
lagledelse og foreldre sammen på tur fra fredag til søndag.  Vi var fordelt på ulike hus, 
men hadde felles middag begge dager.  Det ble en sosial helg både for barn og voksne.  
Vi leide hall både lørdag og søndag.   
 
Året ble avsluttet med juleavslutning på Bistroen for guttene 17. desember. 
 
Deltakelse i cuper/turneringer 
Februar – Mars: Kvia Serien 
April: Hinna Park Cup 
Mai: Randaberg TecCon Cup 
Juni – Sør Cup 
September – Jadarhus Mini Turnering 
Oktober – Hinna Miniputt turnering 
 
Å reise på turnering sammen er kjempespennende.  Vi har stort fokus på det sosiale når 
vi reiser på turneringer og kamper. 
 
På Sør Cup reiste klubben sammen og overnattet på Scandic Sørlandet.  Fredag og 
Lørdag var det felles middag for alle.  Scandic Sørlandet hadde et flott uteområde med 
basseng og i tillegg mange aktiviteter inne som spillerne satte stor pris på.  Det ble lek 
og moro til langt på kveld. 
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Kampstatistikk 
 
 
Spillere som har representert klubben eksternt 
 
 
Utmerkelser (innsatspokal)  
 
 
Rapporten signeres av oppmann/trener. 
 
 
 
Hege Opdal     Tom Arve Raunehaug 
Oppmann     Hovedtrener 
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Årsmelding 2018 

 
Gutter 2008 

 
 
Lagledelse: 
 
Støtteapperatet for Gutter 2008 for 2018 var: 
 
Hovedtrener: 
Øistein Mathisen 
 
Hjelpetrenere: 
Ørjan Heradstveit, Knut Hals, Karl Morten Skjæveland, Kjetil Thulin, Håvard Normeland, Kenneth 
Ommundsen, Kenneth Junker Asbjørnsen, Morten Aanesen, Sindre Garvik, Lars Inge Vågen, Roger 
Knutsen, Hans Gunnar Frøystad og Helge Pollestad. 
 
Oppmann: 
Knut Hals 
 
Lagkoordinatorer: 
Kenneth Ommundsen, Marit Jensen, Stine Junker Asbjørnsen og Anne-Brit Torvestad  
 
Dugnadskontakt: 
Henning Varner 
 
Inkluderingskontakt: 
Knut Hals 
 
Web-ansvarlig:  
Kåre Bastlid  
 
Materialforvaltere: 
Kåre Bastlid, Bengt Enersgård og Jon-Daniel Nordvik  
 
Sosialkommite: 
Henriette Haugen Garvik, Birgitte Tjelta, Sissel Langva, Elisabeth Rønning og Stine Junker Asbjørnsen. 
 
Navn på benyttede spillere: 
Vi har hatt en meget stabil spillergruppe siste året med med noen forfall og hele 5 come-back og en 
spiller som har kommet fra Jarl (nedlagt årsklasse) og er ved årsslutt 44 spillere i stallen. De som har 
sluttet hadde ingen motivasjon for spillet og fotball og var lite med på treninger og kamper før de 
sluttet. Vi startet i år med 7’er fotball og meldte på 4 stk serielag (37 spillere ved sesongstart) og ett 
stk Pluss lag i G2007 serien. I Cupene har vi stilt med 4 lag. 
 
Spillerstallen per 31.12.2018 er på 44 spillere og består av: 
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Gjennomføring av sesongen 
Vi hadde 4 stk jevnbyrdige lag påmeldt til seriespill. Fokus er at alle skal spille like mye, men innsats 
og holdning kan påvirke spilletid. Ferdigheter er ikke kriteria for mer/mindre spilletid. Lagene ble 
inndelt så jevne som mulig med en fin miks av eldre/erfarne og gode spillere og nye og mer forsiktige 
spillere. Ved halvspilt sesong rokkerte vi på lagene da guttene utvikler seg i ulikt tempo og jevne lag i 
April er ikke nødvendigvis jevne lag i August. Igjen var det fokus på at lagene skal være så jevne som 
mulig mot hverandre, alt i henhold til Hinna modellen. Vi justerer også på lagene til Cupene avhengig 
av hvem som melder seg på. Vi har generelt hatt en meget god sesong med mye bra spill, og vi har 
sett en veldig god utvikling i lagene med spilleforståelse og ferdigheter. Vi vinner de langt fleste 
kampene både i serie og cup selv om vi ikke fokuserer på resultater men har all fokus på prestasjoner, 
mestring og glede. Kullet har veldig mange gode spillere med gode holdninger og stort ønske om å 
spille mye fotball og å bli gode i sporten de elsker. Mange av gutta går fortsatt på FFO og vi ser en 
veldig tydelig trend at de som er med der utvikler seg raskere og bedre enn de som ikke deltar på FFO. 
Eksponering gir resultater. Samholdet i laget er veldig bra og vi ser mye spilleglede og god lagfølelse 
på tvers av lagene og nivåene i spillergruppen. I høst begynte vi også med hospitering hos G2007. På 
tirsdagene er de bortimot ingen som hospiterer mens det på torsdagene er en fin gruppe. Det er fint å 
se hvor bra dette går og at guttene fremstår med gode holdninger og innsats og de takler nivået veldig 
fint. 
 
I tillegg så fortsatte vi med ett Ekstra/Pluss lag hvor ingen spillere er faste men vi tar ut spillere av den 
1/3 + sterkeste stammen per tiden og spiller kamper mot ett år eldre lag. I vårsesongen spilte dette 
laget på nivå 2, men vant alle kamper ganske klart, så til høsten spilte de på nivå 1 og fikk tøffere 
motstand men desto bedre læring. Her fikk hele 20 gutter prøve seg iløpet av sesongen. Laget har spilt 
feiende fin fotball og laget var alt for sterkt for nivået på våren og vi må måtte justere opp ett nivå til 
høsten. Vi har sett at dette Ekstra laget har hatt en voldsom motiverende effekt for de fleste spillerne 
og at de har hatt en fin lærekurve og mange har utviklet seg veldig i spill og modenhet på banen.  
 
Treningene hadde fortsatt hovedfokus på basisferdigheter og individuelle ferdigheter og maksimalt 
med ballkontakt og minst mulig venting under øvelser/spill. Vi er midt i motorisk gullalder og det er en 
rød tråd igjennom sesongen. I år har vi også hatt mange spillrelaterte øvelser og fokus på høy 
intensitet og mye 1 mot 1, 2 mot 2, 3 mot 2, angrep/forsvar. I år med 7’er fotball fortsatte vi fokus på 
viktigheten med posisjonering og taktikk i kampsituasjoner og at det er lag som vinner kamper. La 
ballen gå, og i gjennvinning skal alle jobbe beinhardt. Vi har også jevnlige treninger med keeperøvelser 
noe som gir rom for at de som ønsker å spille mer som keeper får den muligheten. Alle spillere har 
egen ball og vest som de har med seg hjem etter trening og har ansvaret for. Vi prøver i spill øvelsene 
å differensiere slik at alle skal få oppleve mestring og utfordre seg på sitt nivå. Mestring er viktig og 
det er fokus på positive tilbakemeldinger og jubel ved mål. Alle skal med.  
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Med nesten 40 spillere på trening blir det hektisk til tider, men gjennomføringen har gått fint med 
lagets store og brede støtteapparat og veldig motiverte og engasjerte trenerteam. Dog merker vi at 
onsdagstreningene kl 17:00 begynner å tære på. Flere er med på andre lag, og at vi fortsatt har tidlig 
treninger som 10-åringer er utfordrende. Vi har også meget aktive og engasjerte foreldre i de aller 
fleste støttefunksjoner og føler at vi er godt rustet for årene som kommer. 
 
Vi fortsatte med fair play kaptein og ser den positive effekten denne rollen har på den enkelte men 
også laget. 
 
 
Deltakelse i cuper/turneringer: 
 
Vi deltok på 5 Turneringer: 
Vaulen Vår Cup med 4 lag 
Brodd Cup med 4 lag 
Sør Cup med 5 lag (5’er fotball) 
Vidar Cup med 4 lag i 7’er og ett lag i 9’er 
Hinna Miniputt med 4 lag  
 
 
Kampstatistikk: 
 
Ingen offisiell statistikk ført. 
 
Spillere som har representert klubben eksternt: 
 
Ikke aktuelt. 
 
 
Utmerkelser (innsatspokal):  
 
Ikke aktuelt. 
 
 

 
Knut Hals - Oppmann 
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Årsmelding 2018 

Hinna Jenter 2009 
 
 
Lagledelse 

● Janne Dahle Melhus, Hovedtrener 
● Hjelpetrenere: Eldar Johannes Bakka og Kristian Myklebust 

 (Ivar Pedersen ved behov) 
● Oppmann: Sissel Edvardsen 
● Materialansvarlig: Sissel Edvardsen 
● Dugnadsansvarlig: Bjørg Jorunn Høyland 

 
 
Navn på benyttede spillere 
Mari Dahle Mikalsen 
Natalia Gjerde 
Emelina Halle 
Marie Hellstrøm 
Irene Høyland Ulfeng 
Milla Jåthun Aase 
Silje Lindland Edvardsen 
Mari S. Pedersen 
Pernille Raunehaug 
Sophie Habedanck 
Mathilde Huseberg Myklebust 
Sanna Gilje 
Sadhana Mohanshanker (sluttet) 
Ingrid Schulz (sluttet) 
Nora Kvale Smedvig (sluttet) 
 
Gjennomføring av sesongen 
Vi har et godt miljø i spillergruppen, men litt varierende oppmøte på treninger på 
vinterstid(Har iverksatt tiltak i 2019 som allerede har bedret dette). 
Har fast oppsett på treningene, med varierende øvelser. Begynte å trene 7-fotball etter 
sesongslutt.  
Har hatt 1 lag påmeldt i serien. Spillergruppen har vært inndelt i 3 lag  som har hatt 
rullering på kampene slik at alle har fått like mye spilletid/kamper. Fulltallig deltakelse på  
turneringene i løpet av året og super innsats. Har hatt to lag på alle turneringer. 
 
Laget har hatt følgende sosiale aktiviteter: 
Rekrutteringstrening med kvelds på Hinnahuset 
Sommeravslutning 
Påsketrening med besøk av påskeharen og leting etter påskeegg 
Ryddeaksjon med kombinert trening og ryddig i nærmiljøet med påfølgende kvelds 
Vaulen/bading etter trening 
Juleavslutning med dansing, quiz og pizzaboller på Hinnahuset 
 
 
 
Deltakelse i cuper/turneringer 
Vaulen Vårcup 
Hinna Miniputtturnering 
Meny Sebra Cup 
Nordea Cup 
Jadarhus Miniturnering 
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Årsmelding 2018 

Hinna Gutter født 2009 
 
 
Lagledelse 
Hovedtrener for laget er Heming Indreland. I tillegg har følgende hjelpetrenere vært med 
i støtteapparatet rund laget: Kjell Andre-Eilertsen, Anton Eriksson, Nina Hetland, Jone 
Svensson, Kenneth Jørpeland, Kjersti Hundhammer og Geir Trygve Mjølnes.  
 
Kristin Helleren har fungert som oppmann for laget i 2018 men hadde pause fra rollen 
første halvdel av 2018 pga. sykdom. Rollen ble da ivaretatt av de andre i 
støtteapparatet.  
 
 
Navn på benyttede spillere 
Laget har ved utgangen av 2018 26 registrerte spillere. En av disse spillerne har 
permanent hospitering med 2008. Laget har i løpet av 2018 fått 2 nye spillere, 1 spiller 
har sluttet på laget. Det har vært godt oppmøte for ca. 70 % av guttene på treningene.  
 
 
Gjennomføring av sesongen 
Laget har i 2018 sesongen hatt 3 lag som har spilt seriekamper. Mange av guttene har 
hatt en positiv utvikling gjennom året og utviklet mer forståelse for spillet.  
 
Deltakelse i cuper/turneringer 
Guttene har deltatt på 4 turnering dette året. Første turnering av Vaulen vår cup. I de 
fleste turneringene har vi deltatt med 4 lag for å sikre at spillerne får mest mulig 
spilletid. I Selvaag cup og Hinna miniputt turnering meldte vi på 1 lag på i en klasse opp 
(ekstralag) 
 
Kampstatistikk 
(gjelder ikke barneseksjonen) 
 
 
Spillere som har representert klubben eksternt 
(gjelder ikke barneseksjonen) 
 
 
 
 
Heming Indreland, Hovedtrener 
Kristin Helleren, Oppmann 
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Årsmelding 2018 

Jenter 2010 
 
 
Lagledelse 
Christian Sædberg – hovedtrener   Kjetil Thulin - hjelpetrener 
Truls Voll – trener    Mirjam Vågen – materialforvalter 
Anders Gilje – trener    Mari Forgaard – sosialkomite  
Øistein Mathisen – trener   Ingrid Hodne Voll – sosialkomite 
Kristian Hinna – trener   Maren Moen Gilje – sosialkomite 
Rune Helberg – trener   Bjørnar Bleie - dugnadsansvarlig 
Terje Fjeldstad – trener    Richard Kluge - oppmann 
Morten Nygård - hjelpetrener 
 

 
 
Følgende spillere ble benyttet i 2018 sesongen og står registrert som spillere 
per 01.01.2019. 
Zaeinb Almansoori (ny vår 2018)  Helle Fosse Mathisen 
Benedikte Bakkane Erfjord    Anne Marie Økland Meling 
Louisa Bø      Sarah Mongane (ny vår 2018) 
Linda Xinye Chen     Marie Dykesteen Nygård (ny igjen 01.12.18) 
Judith Egert (ny høst 2018)   Leona Cecilie Gjerde Rydland (ny høst 2018) 
Hedda Ertzeid Slettebakk   Lone Angelica Schjølberg 
Lykke Fjeldstad-Kloster   Madelen Sædberg Sjuve 
Pia Moen Gilje     Stella Solbakken 
Ella Trana Hangeland    Keira Camilla South  
Thea Helberg     Ella Stangeland   
Maren Hinna     Aurora Steinskog 
Rohin Hosin     Sarah Kristine Rugland Thulin 
Signe Storleer Kluge    Elisabeth Hodne Voll 
Mathilde Forgaard Larsen   Winter Sofia Walde 
Emilie Landa Mathiesen (ny des 2018)  
    
I tillegg har disse jentene blitt brukt i løpet av 2018, men som i løpet av 2018 
sesongen har sluttet. 
Ane Bretting     Isabella Utnes Johnsen 
Sara Michel Fosse    Pernille Sværen Krakereid 
Lovisa Heggheim    Una Petterson Risa 
Karoline Hetland Jacobsen   Emma Vågen    
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Gjennomføring av sesongen 
Laget har i løpet av 2018 sesongen bestått av over 30 blide jenter. Noen nye er kommet 
til, mens åtte jenter har sluttet pga manglende interesse. Per i dag teller laget 28 jenter.  
 
I serien ble det meldt på tre jevne lag. Jentene har lært å både tape og vinne. I 
sesongen har vi hatt felles trening på mandager og kampdag stort sett på onsdager. 
Treningene har vært delt inn i tre deler etter Hinna modellen; -oppvarming, tekniske 
øvelser og blitt avsluttet med en spillesekvens. Alle deler har hatt fokus på mest mulig 
ballberøringer.  
 
Det sosiale miljøet innad i laget er fantastisk og sosialkomiteen gjør en kjempejobb som 
bør sette standarden for alle lag i Hinna FK. Stort sett en gang i måneden har det vært 
en eller annen sosial hendelse slik som: aking, kveldsmat, bowling, actionball med pizza 
og quiz, Halloween fest, nissefest etc.  
 
Deltakelse i cuper/turneringer 
Laget har deltatt med fire lag på de fire turningene der påmeldingsavgiften blir dekket av 
klubben. Disse var Vaulen Vårcup, Selvåg Cup, Sandnesgrase og Hinna turneringen. I 
tillegg har laget fått være med som gratispassasjer på to turneringer med to lag. Dette 
var Sola turneringen og Eat Move Sleep turningen.  
 
 
Hinna, 24 januar 2019 
 
Richard Kluge 
Oppmann 
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Årsmelding 2018 
Gutter 2010 

 
Lagledelse 
Thomas Søndenaa (Hovedtrener) 
Vibeke Ekornes (oppmann) 
Olga Kirova (Sosialkomite) 
Marit Jensen (Dugnadsansvarlig) 
Ragnhild Kluge (Materialforvalter) 
Gry Marie Bjørngaard (Web ansvarlig) 
 
 
Navn på benyttede spillere 
Even Gismarvik 
Lasse Reichhelm 
Karl Alexander Eriksson 
Lucas pedersen Lie 
Petter Bjørnsgaard 
Sven Christian Tangen 
Aksel Aurdal 
Casper Ekornes 
David Andrade 
Eirik Kalvatn 
Emil Hanson 
Erlend Sande 
Harjas Singh Monga 
Herman Hinsenes 
Jakob Lyngstad 
Knut Marthinsen Kluge 
Konstantin Kirova Korovkine 
Mateusz Gumos 
Noah Søndenaa 
Sander Sanhueza 
Sujai Sagar 
Tor Egil Jakobsen 
Torje Landa 
William Austnes- Underhaug 
 
 
Gjennomføring av sesongen 
Guttene har fått god drive det siste året. Treningen er svært strukturert og vel 
gjennomført. Vi har 4 hjelpetrenere som er med å hjelper hver trening og er svært 
takknemlig for det! Vi har hatt 3 serielag gjennom sesongen, med noe varierende 
resultater. 
Vi har hatt sosiale sammenkomster som kveldsmat, kahoot, pizza, vafler, samt 
juleavslutning på Actionball. Vi har også hatt mødrekamp som var svært velykket. 
Guttenen har hatt en god progresjon i året som var og vi gleder oss til fortsettelsen i 
2019. 
 
 
Deltakelse i cuper/turneringer 
Vaulen Vårcup 
Selvaag Boligcup 
Sandnesgraset 
Obos Cup 
 
Mvh Vibeke Ekornes, Oppmann 
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Årsmelding 2018 

G2011 
 
 
Lagledelse 

Ansvarlig for Navn E-post Mobil 

Hovedtrener     

Lagtrener Sindre Andre Svela sindreandre@hotmail.com 988 93 456 

Lagtrener Bente Mikkelsen bentea.mikkelsen@sodexo.com 926 99 954 

Lagtrener Jon Nessa jon_nessa@hotmail.com 952 61 488 

Lagtrener Jon-Daniel Nordvik jdnordvik@gmail.com 907 54 980 

Lagtrener Thomas Idsø thomas.idso@if.no   

Lagtrener  Thomas Melgaard  Thomas.melgaard.hotmail.com  90956390 

Hjelpetrener Thomas Melgaard thomas.melgaard@hotmail.com 909 56 390 

Hjelpetrener Sven Yngve Bergflødt Sven.bergflodt@lyse.net 916 05 131 

Hjelpetrener Morten Solland msolland@hotmail.com   

Hjelpetrener Eivind Gjesteland Eivind.Gjesteland@altibox.no   

Hjelpetrener Kenneth Ommundsen keenarhe@icloud.com   

Hjelpetrener       

Lagkoordinator Thomas Melgaard thomas.melgaard@hotmail.com   

Lagkoordinator Anette Frafjord tolane@hotmail.com   

Lagkoordinator Morten Solland msolland@hotmail.com   

Lagkoordinator Vegard Aase Aase.vegard@gmail.com   

Lagkoordinator Stein Arild Dybvig Stein.Dybvik@evry.com   

Lagkoordinator       

Oppmann Jon-Daniel Nordvik jdnordvik@gmail.com 907 54 980 

Dugnad Siri Østrem siri.ostrem@live.no   

Material Anette Frafjord tolane@hotmail.com 922 39 389 

Web Bjørn Landråk bjornlandrak@hotmail.com   

Inkludering       

Inkludering       

Fair Play       

Sosialkomite Ingrid Landråk     

Sosialkomite       

Sosialkomite       
 

mailto:sindreandre@hotmail.com
mailto:bentea.mikkelsen@sodexo.com
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mailto:jdnordvik@gmail.com
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Navn på benyttede spillere 
Abubakar Usupov 
Adrian Ommundsen 
Alessandro Nessa 
Aune Midtbø Dybvik 
Daniel Smerud 
Emil Esmaely 
Emilian Fjeld 
Erik Landråk 
Iver S Normann 
Jakob Gjesteland 
Jonas Østrem 
Julian Nordvik 
Kian Svela 
Kristoffer Tingvik Bergflødt 
Lars Frafjord 
Lucas Marques Økland 
Luka Sedjak Endresen 
Lukas Dominik Byrski 
Magnus Jåthun Aase 
Marco Andre Urrutia Feldt 
Martin Berge Mjølsnes 
Mathias Solland 
Noah Idsø 
Noah Mikkelsen Roalkvam 
Poul Christian Eriksson Heiselberg 
Richard Jakob Egert 
Sander Rosseland 
Sondre Smedvig Nordmeland 
Sondre Søndenaa 
Tobias Morgan Melgaard 
Trym Selland 
Vetle Sandvig 

 
 
 

Gjennomføring av sesongen 
Laget har gjennomført to treninger i uken. Fokus har vært på å få spillerne til å høre på 
beskjeder fra trener, i tillegg til grunnleggende ballbehandling og spill. Vi har som regel 
innsidepasning, ulike varianter av føring med ball og skyting på mål, før vi avslutter med 
spilling.  
 
Laget har 32 spillere per 31. Desember, hvorav 2 spiller2 er født i 2012. Det har vært 
liten utskiftning i løpet av sesongen hvor kun få har kommet til og få har forsvunnet ut. 
Dette antar vi er normalt for denne alderen.  
 
Det oppleves som at det er stor trivsel på laget, og ingen av de som har sluttet har 
oppgitt dette som årsak. Laget har gjennomført to sosiale aktiviteter i tillegg til 
sesongavslutning på Actionball. 



Hinna Fotball 

Laget har deltatt på 2 ekstra cuper ut over de som er dekket av Hinna Fotball. Ene fikk vi 
gratis og den andre var dekket gjennom foreldrebetaling på 100,- kroner per deltager. 
 
Det har vært avholdt 1 foreldremøte i Januar med ca 50% oppmøte. 
 
2018-sesongen har blitt greit gjennomført, men det er en liten bekymring blant trenerne 
for 2019-sesongen da flere av trenerne har forsvunnet i det siste. Vi vil derfor forsøke å 
få flere av foreldrene engasjert. Spesielt det at vi mangler en hovedtrener gjør at det 
enkelte ganger kan være vanskeiig å gjennomføre treninger med god kvalitet. 
 
 
 
Deltakelse i cuper/turneringer 
Laget har deltatt på Vaulen Vårcup, Forus Gausel Cup, Sandnesgrase Hundvåg Eat Move 
Sleep Cup, Hinna Miniputturnering og Havdurknotten. Cupen på Hundvåg hadde gratis 
deltagelse, mens Havdurknotten ble dekket gjennom foreldrebetaling på 100,- per spiller. 
 
Kampstatistikk 
Ikke aktuelt 
 
Spillere som har representert klubben eksternt 
Ikke aktuelt 
 
Utmerkelser (innsatspokal)  
Ikke aktuelt 
 
 
Jon-Daniel Nordvik 
Oppmann G2011 



Hinna Fotball 

 
Årsmelding 2019 

G2012 
 
 
Lagledelse 
Hovedtrener: Morten Aanesen 
Hjelpetrenere: Per Emil Hanson, Morten Nygård, Anders Yttervik og Ole Kristian Rugland 
Dugnadsansvarlig: Randi Dykesten 
Materialansvarlig: Dan Lindvang 
Oppmann: Sissel Edvardsen / Linn Bjørnøy 
 
 
Navn på benyttede spillere 
Solan S. Bakka 
Even Bamerni 
Magnus Bjørnøy 
Simen Lindland Edvardsen  
Thrym Engevik 
Benjamin Hille Fiskå 
Karl Fliegel 
Markus Gill Pedersen 
Aksel Frostestad Gulbrandsen 
Sondre Hanson 
Konrad Engebretsen Haraldsen 
Matteo Nahuel Hebnes 
Poul Christian Eriksson Heiselberg 
Oskar Kaspersen 
Benjamin Thato Kinn 
Ali Kizatbay 
Erik Kvernsmyr-Matre 
Lauge Skog Lindvang 
Magnus Meling 
Jonas Dykesteen Nygård 
Even Myrvang Oftedal 
Thomas Ogne 
Kornelius Torsvik Pedersen 
Andreas Kemp Rugland 
Vegard Sande 
Mathias Sanhueza Hjorteland 
Adrian Shahimi 
Vetle Skjold Aanensen 
Joner Svensson Nordhus 
Henrik Torgrimsen 
Alexander Vasyuk Svendsen 
Harun Kaisar Warsame 
Aksel Johan Yttervik 
Levi Aksnes (sluttet) 
Oliver Hauge (sluttet) 
Emil Kolstø  (sluttet) 
Rohan Kotari  (sluttet) 
David Vigre Varos (sluttet) 
 
 
Gjennomføring av sesongen 
Laget hadde 5 lag i serien med 5-6 spillere på hvert lag.  



Hinna Fotball 

På turneringer har vi hatt 6 lag med 4-5 spillere.  
Har hatt Sommeravslutning, Pizzakveld og Nissetrening/kvelds. 
Ivrige gutter med bra oppmøte på treninger.  
 
 
Deltakelse i cuper/turneringer 
Hinna Miniputturnering - OBOS cup 
SandnesGraset 
Tec Con Cup 
Nordea Cup 
Vaulen Vårcup 
 
 
 
 
 
 
Rapporten signeres av oppmann/trener. 



Hinna Fotball 

 
Årsmelding 2018 

Jenter 2013 
 
 
Lagledelse 
Trenere: Morten Laget / Helge Kolnes 
Oppmann: Roger Iversen 
Sosial: Linn Endresen 
 
 
Navn på benyttede spillere 
Ikke spilt kamper i 2019 
 
 
Gjennomføring av sesongen 
Oppstart september for jenter 2013. Halvåret har vært preget av det og at det har vært 
litt «til og fra» blant spillere, noe som er naturlig for femåringer. Vi har etablert en 
stamme med 10-11 spillere som er med hver gang, slik at vi har godt grunnlag for å 
bygge videre. Har hengt opp lapper i barnehager for å få med flere spillere.  
Trenerteam, oppmann og sosialkomite er etablert. Gjennomførte juleavslutning ifb siste 
trening før jul og har planlagt flere sosiale aktiviteter i 2019.  
 
Fokus på basisferdigheter, ballberøringer og «gøy med fotball» 
 
Deltakelse i cuper/turneringer 
Ingen deltagelse i cup i 2018. Deltok første cup (Valahaug i Januar – Det var kjekt og 
gav mersmak for jentene) 
 
 
Kampstatistikk 
(gjelder ikke barneseksjonen) 
Tabellen oppgis i Årsrapporten spesielt, slik at den ikke skal tas med.  
Kan nevne plassering på tabellen og målforskjell. 
 
 
Spillere som har representert klubben eksternt 
N/A 
 
 
Utmerkelser (innsatspokal)  
N/A 
 
 
 
Rapporten signeres av oppmann/trener. 









aktiv siste 3 
år

Kamper Pr 
31.12.2017

Mål pr 31.12.2017

Aske Hege 249 65
Aske Linn 233 4
Kogstad Hanne x 213 74
Lorentzen Inger Anette x 190 7
Forland Kristin 168 0
Hansen Heidi 147 1
Espeland Jannike 135 3
Bergeland Kine 131 39
Hanssen Lillian 128 0
Lyder Siri Beate 

Fure
x 115 7

Bergeland Karen 111 0
Tjensvold Margrete 108 1
Falnes Nora Gysland x 100 4

Torvnes Julia x 96 28
Øvreeide Anne x 94 3
Henriksen Tove Elin 86 0
Cederstrøm Line 85 0
Løvbrekk Helena M S x 81 6
Nordtveit Silje x 80 56
Gysland Synnøve 80 0
Reime Lisa 80 0
Tveit Karoline x 79 7
Malmgren Mia Berger 77 0
Moen Helene 73 1
Hole Marte x 71 10
Pedersen Astrid Helen 71 1
Wiig Charlotte x 70 0
Medalen Andrea 70 19
Rykkje Karoline 69 3
Larsen Margot Marie 69 7

Nesse Kristin 
Aarrestad

x 67 3

Kleiberg Hege 67 0
Lillehammer Ida x 66 32

Fosse Sissel 62 0
Moen Anette 60 3
Nedrebø Gunhild 60 0
Tønnessen Tone 60 0
Halland Lena x 57 4
Johnsen Anne 57 0
Lomeland Emilie x 56 9
Boganes Nina Malde x 56 1
Nedrebø Astrid 56 0
Lundevåg Mina 55 12
Einarsdottir Jona Berg 55 11
Lyse Cathrine 53 0



Gjerde Elisabeth 52 13
Klausen Hege 52 0
Svendsen Bente 52 2
Skjerpe Ingeborg 51 0
Kristofferse
n

Julianne 51 2

Lie Elisabeth 51 2



Aktiv ANTALL
NAVN: 3 siste KAMPER: MÅL:

år 2016 2017 2018 2016 2017 2018
Hinna, Bjørn Martin 442 215
Rygg, Jarle 403 21
Hinna, Johnny 380 62
Anda, Tor 373 25
Hegreberg, Olav 367 176
Winsnes, Erling 359 5
Aasland, Kjetil 347 124
Martinsen, Runar 343 31
Haga, Jan Tore 335 227
Aarrestad, Rolv Erik 311 116
Hegreberg, Peder 307 2
Warhaug, Åge 306 102
Roland, Frank 305 33
Nygård, Eimund 300 11
Øvrebø, Jørn 300 72
Hellerud, Svein 275 54
Øvrebø, Torgils 272 1
Bjørnsen, Øystein 269 21
Wathne, Lars Morten 259 48
Næsheim, John Olav 251 26
Håland, Arne 237 77
Haga, Hans Arne x 226 11 5 2 48
Fredrik Fossmark x 252 32 30 27 112 8 13 7
Sørheim, Kåre 219 61
Vik, Jens 208 11
Enersgård, Bjørn 207 0
Kluge, Knut 206 77
Førde, Kjartan 193 92
Hinna, Marthon 190 9
Skrettingland, Per 185 83
Johnsen Geir Magne 180 38
Landa, Arne 180 0
Tveit, Tor 180 43
Nilsen, Frode 178 32
Aarrestad, Sveinung 175 4
Aarrestad, Ingve 169 20
Lasse Nordhus x 182 23 16 13 11 1
Thygesen, Jan Richard 165 9
Mustafa Behi x 126 31 2 25 2
Elve, Helge 156 0
Iversen, Svein 156 26
Bendik Aarstad x 162 29 26 7 24 2 2
Pollestad, Jan 154 12
Sæthre, Arne 154 0
Øvrehus, Trygve 154 63
Christiansen, Kent 153 67
Lilleng, Konrad Johs. 142 60
Hoff, Tor 141 0
Hinna, Kristian 140 4
Guldbrandsen, Petter 137 4
Østrem, Jo Inge 135 12
Anonsen, Knut E. 131 3
Gysland, Erik 123 93
Neteland, Johannes 122 26
Geir Olav Helgøy x 129 4 22 7 25 1 2 1
Mikal Mæle x 120 29 31 31 25 5 13
Auklend, Svein A. 120 85
Larsen, Terje 120 43
Jone Helgøy 119 0
Borgersen, Sigurd 118 31
Fosse, Helge 117 0
Bakke, Arild 116 28
Hinna, Thorbjørn 116 14
Gaute Schei x 112 26 31 22 68 6 24 14
Nevland, Trond 115 0
Moen, Sveinung 114 28
Klausen, Roald 109 24
Gudmundsen, Jan 107 10
Ohm, Kjetil 104 20
Guldbrandsen, Ståle 103 13
Hansen, Hans 103 57
Hetland, Thomas 102 3
Holbæk-Hansen, Trond 102 32
Aarrestad, Nils Petter 102 26
Låstad, Svein Inge 101 13
Ryssdal, Jo 101 13

100 KAMPER ELLER MER PÅ HERRE A-LAGET SIDEN 1946.
PR 31/12-2018



NAVN:
Aktiv 3 
siste år KAMPER: 2016 2017 2018 MÅL: 2016 2017 2018

Martin Ueland x 88 29 14 3 1 1
Sondre Risa x 84 7 5 18
Eivind Ovedal x 78 15 17 12 28 6 1 5
Lars Ueland Isachsen x 74 31 9 16 0
Torstein Helle Meling x 72 19 13 2 2 1
Arvin Ghergherehci x 72 10 28 31 4 1 2
Artemiy Voronkov x 70 24 7 2 16 5 1
Eskild Gilje Helgevold x 68 6 7 1
Mammadoe Yussuf x 66 4 1 11
Henry Lohne x 65 22 7 2
Martin Asserson x 64 21 18 21 8 2 6
Trym Abrahamsen x 62 1 1 0
Frode Amdal x 56 12 1 2
Cairo Lima x 56 26 30 20 6 14
Andreas Våge x 53 4 4
Jørgen Sandvold Hansen x 53 1 7 12 3
Lars K. Vigeland x 52 13 31 2 2 1
Johannes Bernard Hinna x 41 10 22 2
Lasse Schanche x 38 7 3 1
Arne Martin Hagenes x 38 2 1 0
Daniel Gjesteland x 36 22 14 0
Amund Belaska x 33 5 28 1 1
Adam Dahl Assad x 33 33 0
Espen Andersen x 32 19 0
Thomas Enger Pedersen x 29 10 18 1 1 1
Tov Mosvær Sandland x 29 3 11 15 6 3 3
Mark Tønnesen x 26 24 2 2 2
Torodd Fitjar Eriksen x 26 9 17 0
Harald Tesli Vindenes x 25 25 4 4
Ask Hundhammer x 18 18 2 2
Thomas Jåthun Lager x 16 2 0
Tore Kannelønning x 15 8 7 0
Erik Johannessen x 12 0
Håvard Landråk x 11 1 0
Marius Naustdal Storevik x 11 11 1 1
Tobias Ekeland x 11 11 0
Hicham Billa x 10 10 0
Erik Engebretsen x 10 10 6 6
Tony Enow x 9 9 1 1
Erik Kahn x 9 3 6 2 1 1
Lars Moe Billington x 8 8 0
William Hagalid x 7 7 2 2
Sander Egeland x 7 7 0
Kent Johnny Klungland x 6 1 5 0
Patrick (Titi) Nyarko x 5 5 1 1
Richard Osei x 4 4 0
Sindre Grov x 4 4 0
Lars Erik Sødal x 3 3 0
Oliver Ottesen x 3 2 1 0
Sander Egeberg x 3 3 0
Favod Vakhidi x 2 2
Miran Serdarević x 2 2 0
Herman Austad Hovde x 2 2 2 2
Gullbrandur Øregård x 2 2 0
Allend Bamermi x 1 1 0
Didrik Fossan x 1 1 0
Vetle Visted x 1 1 0
Kingsley Ehigiator x 1 1 0
Mikal Løberg x 1 1 0

SPILLERE SOM HAR VÆRT MED DE SISTE ÅRENE 
(UNDER 100 KAMPER).

31.12.2018



 
Hinna Fotball 

Innsatspokaler 2018 
 

Lagnavn Navn 
A-lag Adam Dahl Assad 
A-lag Oda Stålesen 
B-lag Aina Eike 
Herre Junior  Adrian Enge 
Herre Junior  Gullbrandur Øregaard 
Gutt 16 Jørgen Krohn-Pettersen 
Gutt 15-1 Vegard Føyen 
Gutt 15-2 Ahmed Odal Al-Azaizi 
Gutt 14-1 Thomas Warhuss 
Gutt 14-2 Elia Vallotto 
Gutt 13-1 Petter Flendalen 
Gutt 13-2 Sander Bergevik 
Gutt 13-3 Noah Jacobsen 
Jenter 13 Pia Flendalen 
Jenter 16 Line Stangeland Lunde 
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