
ÅRSMELDING FOTBALL-GRUPPEN 2016 

Mål, resultat og evaluering (2015 i parantes) 

 

Minimum som 

skal begynne 

hvert år 

Frafall i 

alderen over 

8 år 

Frafall i 

alderen over 

16 år 

Antall spillere på 

Team Rogaland / 

Kretslag fra 13 år 

(2015) 

Egne nye 

spillere inn 

i A-stall 

Spillere fra Staal i 

toppserien 

 Resultatmål for A-

lag 

Mål 2015-2017        

Jenter 25 stk 0% 0% 2 hvert år 3 1 fra 2014 Øvre halvdel i 2.div 

Gutter 25 stk 0% 0% 2 hvert år 3 1 fra 2014 

Rykke opp til 2.div 

(senest 2017) 

        

Oppnådd i 2016:        

Jenter 7 stk (17) 13   3 (3)  (3) 

Birte Svines(Klepp), 

Elin Norland (Røa) 

Målet ble ikke nådd 

med 10.plass i 2.div. 

Gutter 25 stk (32) 23 5  5 (4)  (7) 

Mathias 

Bringaker(Viking FK), 

Pål Fjelde(Bryne) 

Målet ble nådd med 

1.plass i 3.div. 

 

Evaluering: 

 
Minimum antall barn som skal begynne hvert år: Målet ikkje nådd for jenter, men potensialet er 

der. Klubben har gjennomført felles informasjonsmøter for alle gruppene i  2016, hvor alle foreldrene til 

barn som skal begynne på skolen på Jørpeland er invitert, for å gjøre klubbens tilbudet kjent for flere. 

Frafall i snitt i alderen over 8 år: Målet er ikke nådd. Satser videre på trenerutvikling gjennom JWS 

Akademiet som ble etablert 1.1.2013, for å gi et bedre tilbud gjennom utvikling og oppfølging av 

trenerne i klubben. Pål Fjelde (Bryne FK og tidligere trener for G13 i Bryne) har vært trenerutvikler 

fram til høsten 2016 og har hatt fokus på utvikling av trenere i alderen 6-12 år (barnefotballen). 

Pål er flyttet til Scottland og det jobbes med å få på plass nye trenerkoordinator våren 2017. 

Frafall i snitt i alderen over 16 år: Målet er ikke nådd. Vi klarte heller ikke i 2016 å stille jr. lag – 

hverken på herresiden eller damesiden, men de som ønsker å fortsette har hatt tilbud på krekr.lag og i 

2017 stllles det også C-klag for herrer.. Alle er med på å forhindre frafall. Som i 2016 klarer vi på 

damesiden ikke i 2017 å stille juniorlag, da damene går fra 16 årslaget direkte til damelaget. Vi tilbyr 

både et bredt og spisset tilbud på guttesiden, men klarer ikke det samme på damesiden enda. 

Antall spillere på Team Rogaland / Kretslag fra 13 år: Målene for 2016 er oppnådd, og følgende 
har vært innom kretssystemet/sonelag og  på ulike nivå og landslag i 2016: 
Karina Hjelmervik Hinna (2002) og Andrea Barka (2001). , Helene Næss (2001) og  Hedda Vadla 
(2001) 
 
Ørjan Bjørlo (2001), Preben Løvås (2003), Fredrik Harestad (2003), Leo Bouchentouf (2003)  Tristan 
Watland Oftedal (2003) 
 
 
Egne nye spillere inn i egen A-stall: Målene er nådd for damer og herrer. 

Spillere fra Staal i toppserien: Målene er nådd for damer og herrer. Mathias Bringaker har tidligere 

signert kontrakt som a-lagsspiller i Viking. Tar med Pål Fjelde som gikk fra Bryne til St. Mirren. Ane 

Årsskog har spilt på landslaget J 17 og spiller nå fast på Brynes damelag i eliteserien.. I tillegg har 

klubben før 2016 sesongen avgitt 3 etablerte spiller til 2.divisjon. Disse spillerne har over tid vist at 



mye egentrening og riktige prioriteringer gir resultater for dem som vil. Ellers har det vært flere 

henvendelser fra lag i høyere divisjoner til seniorspillere i Staal. 

Resultatmål plassering 2.div for A-lag damer: Målet ble ikke oppnådd i 2016.  

Resultatmål plassering 3.div for A-lag herrer: Målet ble oppnådd i 2016. 

Vi tar også med at J 2001 ble kretsmeste og vant OBOS-Cupen 2016. 

Strategi for å nå resultatmålet i fotball om «flest mulig- lengst mulig- best 

mulig» 

 

1.  God informasjon (Flest mulig- lengst mulig) 
Tiltak:   

• Informasjon i klassene på skolen angående tilbudet på Staal Jørpeland ved skolestart og i 
januar/februar før sesongstart. 

• Regelmessige foreldremøter (minimum 2 stk per år, plan for året, evaluering av året som gikk) 

• Trenerforum 
 
Evaluering: 

• Det er gjennomført informasjon på Resahaugen skole. Annonsert i Strandbuen og på nettet i 
2016. 

• Stort sett alle lag gjennomfører foreldremøter i oppstarten av sesongen. 

• Trenerutvikler er ansatt høsten 2015, som vil gjøre det lettere å være trener i klubben. 

• Det er gjennomført trenerforum, men ikke så mange som vi ønsket. Noe varierende frammøte! 

• Det er gjennomført trenerkurs (UEFA C trenerkurs, 4 deler) i 2015,  

2. Treningskultur (Flest mulig-best mulig) 

Tiltak:  
• Økt kvalitet på øktene 

o Differensiering (og hospitering for å komplimentere differensieringen) og tilrettelegging 

på treningene som premiss for alle økter på alle alderstrinn.  

o Spill med få spillere, liten flate og mot mål som prinsipp for aktivitet fra 6-16 år! 

o Fravær skal registreres og etterspørres. 

• Egentrening 
o Alltid tilgjengelig utstyr for egentrening ute på kunstgresset: smålagsmål, trampolinevegg, 

etc.  
o Alltid ledig bane (feks. 5-er banen) til egentrening. 
o Merking av småbaner på nytt kunstgress. 
o Hjemmelekser på websiden 
o Gi eldre ungdommer i oppdrag å være forbilder og eksempler for andre 

 

• Øke aktivitetsnivået og allsidighet 
o Føre oversikt over samlet antall treninger (aktivitetsnivå) der mann roser høyt antall og 

allsidighet (håndball og friidrett) 
o Når friidretten har sin felles trening er det treningsfri i barne og ungdomsavdelingen! 
o 2 timer to ganger per veke defineres som egentreningstid (felles for hele 

ungdomsavdelingen) 
o Felles frivillig økt innen hurtighet, spenst og styrke lørdager for alle avdelingene 

Evaluering: 

• Det arbeides godt med å videreutvikle forståelsen av hva differensiering er og hvordan en kan 
organisere og gjennomføre i sin årsklasse, blant annet tema på trenerforum. 

• Egentrening generelt utenfor lagene synes å ligge på samme nivå – noen få vil mer.  

• Jobber med oppmøte for jentene, synes ikke å være den samme kultur for egentrening hos 
jenter.  



• På guttesiden gis det tilbud om ekstratrening til de som blir vurdert som best fra 12 år gjennom 
«Ryfylkesatellitten», men det mangler et ekstratilbud for de som ikke er plukket ut til å være 
med her. 

• Det er ikke etablert utstyr og ledige baner på hverdager men det lar seg gjøre å få låne utstyr 
for dem som vil, på den andre siden er det normalt en ledig flekk og utstyrsrommet er sjelden 
låst. 

• Det er ikke kommet igang med opplegg på webben. 

• Det er ikke etablert felles økt med friidretten med fokus på styrke, spenst og hurtighet. 

3. Felles forståelse og samstemthet blant trenere og lagledere (Flest, lengst, best) 

Tiltak:  

• Trenerforum 

• Minimumskrav til trenerutdanning 

• Oppfølging av trenere gjennom mentorordning 
Evaluering: 

• Trenerforum er gjennomført, men ikke etablert godt nok som fast møtefora.  

• UEFA C trenerkurs er gjennomført i 2015. 

• Mentorordningen er etablert, men har ikke fungert. Forventer at trenerutvikler løser dette i 

2016. 

Diverse fra fotballgruppa 
 
Organisasjonen og ledersituasjonen – Fotballen er i ferd med å sette organisasjonen, hvor 
«Fotballstyret» har det overordnede sportslige og økonomiske ansvaret for fotballgruppa, som ledes 
av fotballeder. Fotballstyre vil da bestå av representanter fra de ulike sportslige utvalgene (SU), etter 
en deling høsten 2015. Tanken er at de sportslige utvalgene skal ta beslutninger om sportslige saker, 
hvor disse også har hver sitt budsjett og hver sitt økonomiske ansvar vedtatt av et samlet fotballstyre:  

• SU senior/jr herrer,  

• SU Senior/jr damer, og  

• SU barn og ungdom 
 
I tillegg er det en administrativ gruppe, kalt «Fotballgruppa»(innført i 2013), som sikrer at noen tar 
ansvar for viktige oppgaver i klubben (som å finne ungdomsleder, barneleder, medlemmer til 
sponsorgruppen, felles innkjøp, fair-play, dommerlister, dugnadsfordeling, kampoppsett etc). Det er 
faste årsklasser som har ansvar for disse oppgavene fra år til år. Det mest synlige er: 

• Organisert ukentlig rydding av anlegget av klubbens lag. 

• Nye drakter til ungdomsavdelingen og deler av barneavdelingen, som fortsetter i 2016. Alle 
lag har fått påfyll av nye baller, og vil få dette også i 2016. 

• Fotballgruppa har de siste år kjøpt flere 7er og 5er mål + det er bestilt 6 nye 5-er mål til 
sesongen 2017 slik at vi er greit dekket med mål.  

• Vi må beregne en del vedlikehold på mål som følge av slitasje på grunn av høy aktivitet og 
vindforholdene på anlegget. Nå har seniorgruppe (pensjonister) som møter i Staaltun på 
dagtid begynt å jobbe med vedlikehold av mål. 

• Klubbdommerkurs avholdt og dommerliste er sendt ut, vil bli oppdatert for 2017. Trenger sårt 
flere kretsdommere!!! Vi har nå kun en. 

 
 
Økonomi – Resultatet for fotballgruppa i 2016 ble ett overskudd på kr 427.588,-  mot et budsjettert 
overskudd i 2016 på kr 250 000. Det er budsjettert med kr 25 000 i underskudd i 2016. Fotballgruppas 
bokførte andel av egenkapitalen er pr 31.12.2016 positiv med kr 852 000 som er en økning på kr. 
427.000,-  og består hovedsakelig av bankinnskudd. 
 
Trenersituasjonen – Inn mot 2017 har alle lag trenere, og spesielt de yngste lagene har greit med 
foreldre rundt lagene. Vi opplever generelt over tid at det er vanskeligere å få trenere og foreldre med 
rundt lagene fra 15-16 år, og da spesielt på jentesiden. Viktig å jobbe for at vi får frem 
trenerkapasiteter til både junior og senior lagene i årene som kommer. SU barn og ungdom er veldig 
fornøyde med at Pål Fjelde (Bryne FK) og Pål fortsetter fram til sommeren fra «utleindighet» i 



Skottland.. Eivind Danielsen og Jostein Karlsen vil sammen med SU barn og ungdom jobbe sammen 
med Pål for å lage et godt opplegg for trenerne i klubben.  
 
Det ble gjennomført trenerforum med Alf Ingve Berntsen (hovedtaler på cupfinaleseminaret 2015) 
17.mars 2016, og en samling for keepertrenere med Kurt Hegre i slutten av mars 2016. 
 
Anlegg – Fotballgruppa drifter 2 store gressbaner og 2 store kunstgressbaner som Strand kommune 
eier godtgjørelse for å drifte disse. Strand kommune betaler for klipping av gressbanene og strøm til 
flomlysene. Anlegget benyttes på dagtid av to barneskoler og en ungdomsskole. Resten av 
driftsutgiftene og arbeid med banene dekkes av klubben på dugnad. Arne Alsvik fra anleggsgruppa, 
fotballeder og Ole Kristian Risa (styreleder) har hatt flere møter med Strand kommune og politikere 
gjennom 2015 og 2016, for å få forhandlet frem en ny driftsavtale.  
 

• Arne Alsvik og Oddvar Barka har fullført arbeidet med å skru på plass stolene fra Viking 
stadion på vår tribune i 2016.  

• Lysene på TF-banen er skiftet ut. 

• På grunn av skolebruksplanen er det mye spennende som skjer på anleggsfronten fremover, 
og det er viktig for å kunne driver godt ungdomsarbeid når vi skal bli mange flere på 
Jørpeland. 

 
Banekapasitet – til tross for 4 store fotballbaner på Jørpeland ser vi at det i perioder blir trangt på 
anlegget, og det er stort presset på treningstider i fotballhallen på Tau. Dette skyldes at vi blir flere 
aktive, samt det våte klimaet på Jørpeland gjør at gressbanene stenges i perioder av året. Planlagte 
kamper og treningsaktivitet på 4 baner må presses inn på 2 kunstgressbaner. Disse forholdene gjør 
det vanskelig å avvikle nærmere 400 hjemmekamper i løpet av en sesong, i tillegg til å gjennomføre 
treningsøkter for 22 treningsgrupper som trener fra 1 til 5 treningsøkter pr uke. Til tross for at det er lite 
som lukter bedre enn en nyslått gressbane på sommeren, så må fotballstyre vurdere om det skal 
jobbes for å få etablert stadion som kunstgressbane. Vedlikeholdet koster omtrent det samme, men 
brukstiden er enormt mye høyere! 
 
SU senior herrer. 
Den store oppgaven i 2016 var finne ny trener som kunne gi klubben nye impulser og føre vårt 
flaggskip inn blant kretsens 5 beste lån. Etter en lang og grundig prosess falt valget på Antonio Silva 
(Uefa A trenerlisens) og tidligere spillerutvikler og trener i Ulf Sandnes. Antonio fikk med seg Ingar 
Bergaland som assistent og Ronny Fjermestad som keepertrener. 
Antonio kom inn med nye ideer og ny spillerstil. Selv om det tok en tid før systemet satte seg kom 
poengene etterhvert samtidig som spillernes selvtillit vokste. 
Grunnet omlegging av seriesystemet (halvering av antall grupper i 2. og 3.div.)måtte vi være blant 
puljas 4 beste for å være sikret fortsatt spill i 3. div. Selv om vi dømt «nord og ned» av 
«forståesegpåere» sto vi igjen som puljevinnere da siste kamp var spilt. 
Antonio sluttet etter sesongslutt høsten 2016 for å begynne som assistenttrener i FK Haugesund. 
Vi har nå ansatt Fannar Gunnolfsson som ny hovedtrener og han trener laget sammen med Ingar 
Bergaland. Fannar kommer fra jobben som spillerutvikler i Molde og han har samme fotballfilosofi som 
Antonio Silva og er tatt meget godt imot av spillere og støtteapparat. 
 
SU senior gjennomførte en målprosess høsten 2015, og har vedtatt nye hovedmålsettinger for A-lag 
herrer: Staal Jørpeland skal rykke opp i 2`dre divisjon senest innen 2017. Staal Jørpeland skal være 
trygt etablert i 2`dre divisjon i øvre halvdel av tabellen senest innen 2019. Klubben skal være en 
foregangsklubb i Ryfylke.  
 
Staal’s beste spiller – og toppscorer (22 mål – best i puljha)  i sesongen 2016 ble Even Østensen. 
 
SU senior damer – Jan Roar Holta som kom fra stillingen som juniortrener ble hovedtrener for laget i 
2016 sesongen. Han hadde med seg Helge Kjellevoll som hjelpetrener og Holger Austvoll som hjelper 
og sportslig leder. Årets serie var tøff og tett, som forventet med mange gode lag. I puljen var det også 
fire 2-er lag som har sitt A-lag i Toppserien. Damelaget hadde en målsetning om å beholde plassen i 
2. div. Dette viste seg å bli en tøff oppgave. Laget mistet flere spillere som var faste på laget i 2015-
sesongen grunnet skolegang og noen overganger til andre klubber. Laget måtte derfor «låne» spillere 
fra 2000 årgangen. Dette var med å bidra til at 2000 årgangen ble trukket som lag. Laget endte 3. sist 
og måtte se at målsetningen ikke ble innfridd. 



 
Hallgeir Hinna har tatt over som hovedtrener for 2017 sesongen, og det er flere støttespillere rundt 
laget. I tillegg har en gjeng med erfarne damelagsspillere funnet frem skoene i vinter, og bidratt til en 
større treningsgruppe. Damelaget har ved hjelp av sine erfarne spillere bidratt til å løfte de yngre 
spillerne. 
Martine Sandvik ble av Strandbuen kåret til årets damespiller i 2016. 
 
Staal ASAP-Personal Cup – gikk av stabelen i september 2016 med rekorddeltakelse og totalt 154 
lag – 4 mindre enn rekordåret 2015 med 160 påmeldte lag.  
Dette er et av de største arrangementene i Ryfylke med rundt 1.200 spillere og 2.000 punlikummere, 
lagledere og støtterpersonell. 
Dette arrangementet oppfyller klubbens visjon om at «vi skal skape idrettsglede og begeistring!», og 
bidrar i tillegg godt økonomisk. Uten en suveren arrangørgruppe ledet av Arve Aanestad, og velvillige 
foreldre er det ikke mulig å dra et så stort arrangement i land. Planleggingen av cupen i 2017 er 
allerede i gang. 
 
Turneringer: 
o Lyndal-cup for 11 og 12 åringene – Sosialt godt opplegg. 
o Sør Cup (tidl. Plussbank) for 13 og 14 åringene – Sosialt godt opplegg. Ingen topp plassering for 

G13, J14 og G14 i 2015, ellers mange gode resultater og plasseringer av alle lag. 
o Dana cup for 15 og 16 års lagene, samt juniorlagene – God oppførsel, og sosialt godt opplegg. 

Mesteparten bodde på samme skole.  
 
Disse turneringene ligger fast slik at vi kan etablere rutiner og utvikle turneringene til å fungere 
optimalt. Vi mener at progresjonen også bidrar til å beholde spillere fram til 16 års laget og juniorlaget, 
ved at man får nye opplevelser. 
 
Fotballskolen –  Det ble også i 2016 gjennomført fotballskole med godt resultat og det planelgges nå 
2 fotballskoler sommeren 2017. 
 
 
Ryfylke satellitten – Intensjonen er at talent fra Ryfylke gjennom dette samarbeid skal bli motivert til å 
trene ekstra og videreutvikle gode treningsholdninger. Trenere har også mulighet til å hente tips og 
motivasjon fra treningene som gjennomføres fredager i Ryfylkehallen. 
 
Årsmeldingene fra lag – De fleste lag har rapportert inn egen årsmelding via Google Documents 
spørreskjema. 
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