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Jenter 2002 - Årsrapport 2018 

 

Generelt om sesongen 
Laget består hovedsakelig av jenter fra 2002 - med innslag fra 2004, 2003 og 2001 - og har 
en spillergruppe som har spilt sammen i mange år. Laget har en jevn og bred stall som 
innehar viktige kvaliteter som fotballforståelse, teknikk, god fysikk, og ikke minst god 
lagmoral.  
 
Etter 2017-sesongen takket Anette Jensen for seg, og tok et naturlig steg videre til Klepp 
Elite. Å miste en sånn spiller vil være vanskelig for ethvert lag, noe også vi fikk merke første 
halvdelen av sesongen. Det ble en tøff vårsesong der vi møtte flere elitelag, og tilslutt endte 
vi på jumboplass i 1. divisjon. 
 
Men noe skjedde i Oslo. I Norway Cup slapp vi omtrent ikke inn mål, strukturen på laget 
begynte å sette seg og vi kom på TV!! En vel gjennomført turnering der vi kom til kvartfinalen 
i A-sluttspillet. 
 
Høstsesongen ble noe helt annet enn vårsesongen. Litt enklere motstand, litt bedre tro på 
egne ferdigheter, og vi endte som serievinnere. 
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Trenere/lagledere 
Hovedtrener for sesongen 2018 har vært Kjetil Vestbø. Kent Terje Ingebretsen har vært 
assistenttrener, mens Magnus Otterå har vært oppmann. 

Spillere 
Tabellen under viser hvilke spillere som har bidratt mest i sesongen 2018. Stammen består 
av spillere fra 2002, men spillere fra 2003/04 har vært med på utvalgte treninger, og har 
også bidratt i kamper. Tre spillere fra 2001-kullet er med i troppen, noe som det også er søkt 
dispensasjon for til kretsen. 

Spiller Årsmodell Egen 
Tropp/Lån 

Amelia Hundsnes 2002 Egen tropp 
Auroa Otterå 2002 Egen tropp 
Benedicte Wang 2001 Egen tropp 
Betina Tønnessen 2002 Egen tropp 
Camilla Larsen Eiane 2001 Egen tropp 
Elina Østerhus 2002 Egen tropp 
Ella Vangsnes Christiansen 2003 Lån 
Guro Jønnevald Halvorsen 2004 Egen tropp 
Hanne Qvindesland 2002 Egen tropp 
Lea Sørbø Jacobsen 2003 Lån 
Marie Ingebretsen 2002 Egen tropp 
Mina Vestbø 2002 Egen tropp 
Nanna Vangsnes Finseth 2002 Egen tropp 
Nora Lundegaard 2002 Egen tropp 
Sanne Mork Fjørstad 2003 Egen tropp 
Stina Tvedt 2002 Egen tropp 
Stine Tønnessen 2001 Egen tropp 
Tonje Småmo 2004 Lån 
Tuva Kjølleberg Mørk 2003 Lån 
Tuva Reppen 2002 Egen tropp 
 
Etter sesongslutt har Betina Tønnesen, Hanne Qvindesland og Ella Vangsnes Christiansen 
lagt opp, men ellers er troppen stabil. Tre spillere har vært langtidsskadet i 2018: Benedicte 
Wang (hele sesongen), Marie Ingebretsen (høst) og Tonje Småmo (høst). 
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Seriespill 
Som nevnt, ble det en tøff vårsesong, der vi møtte flere elitelag. Vi var sjanseløse mot de 
som endte på de to øverste plassene, men klarte å matche de andre lagene. Laget med den 
gode lagmoralen, som hadde blitt vant til å vinne over mange år, måtte springe i motbakke. 
 
Tabellen for høstserien taler for seg, der vi til slutt vant ganske så overlegent. 

Vårserie 

 

Høstserie 
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Cup’er 
Norway Cup var årets høydepunkt, med direktesending på TV2 og kvartfinalespill i 
A-sluttspillet. Ellers har vi deltatt på følgende turneringer i 2018: 
 

● Kvia-Serien:   Nummer 2 
● Norway Cup:  Tapte for Åsane (som vant finalen) i kvart’en i A-sluttspillet 
● OBOS Cup:  Tapte finalen mot Randaberg 
● Trollcup:  Vant B-sluttspill 


