
Årsrapport fra laget (Trenere / Lagledere) - VBK A-lag Herrer 
 
Generelt hvordan sesongen har vært:  

 
Sesongen 2018 for vårt A-lag var veldig bra. Vi tok mange «skalper» mot hardt satsende lag som på papiret skulle være bedre 
enn oss. Vil holdt plassen vår i 3 divisjon med god margin.  
 
Det som var ekstra gledelig var at vi gjorde dette som en lokal gjeng fra Tasta som reiste til sammen 160 timer i buss uten å ta 
bort gleden av den grunn. Vi hadde også spillere som en konsekvens av suksessen tok steget opp en divisjon.   
 

 
Trenere, lagledere: 
 

• Richard Enge, hovedtrener  

• Atle Klinkenberg, assisterende trener  

• Frode Gabrielsen, lagleder/materialforvalter  

• Rudolfs Hansen, Lagleder 

• Henning Sviland, Lagleder Assistent 

• Harald Lillis, Lagleder assistent 

• Svein Runde Nødland, keeper-trener 

• Kjetil Haaland, Assistent lagleder 

• Bjørnar Johannessen, Fysio 
 
Lagbilde (tatt våren 2018): 

 
 
 
 
 

 

 

 



Treningsopplegg: 

Våren 2017: 

• Fire treninger pr uke: Mandag, Tirsdag, Torsdag og Fredag  

• Variert oppmøte, men stort sett treningsvillige og seriøst spiller på trening.  

• Bare 10-20 spillere på hver trening 
 
Høst 2017: 

• Tre ukers sommerferie fra midten av Juli til ut i August.  
• Felles oppstart 

• Fremdeles like treningstider som på våren.  
 

 
Serien / Turneringer / Cup`er: 

 
Serien 2018 : 

• Laget gjorde en bedre vårsesong (20 poeng), enn høstsesong (17 poeng). 

• Brukte mange spillere i troppen.  
 

 
Turneringer / Cup`er: 
 
Laget deltok i NM og Pol-turnering. God innsats i begge turneringene hvor vi kom til første 
runde i NM og ble slått ut 4-1 mot Vidar og finale i Pol-turnering hvor vi tapte mot Madla.  
 
 
Sosialt: 
 

• Mye sosiale tiltak. Opprettet egen festkomiteen som tar seg av alt av det sosiale. Årsfest, Sommerfest, avslutningsfest og Bot-
tur til London.  

• Samholdet i laget er det som gjør at vi leverer så bra mot lag som har proffkontrakter. Det er den som kjennetegner gruppen 
på A-laget.  

 
 



 
 
Innsatspokal (velges av trener med begrunnelse): 
 

• Mikal Hebnes Olsen 
 

 
Fremgangspokal (velges av trener med begrunnelse): 
 

• Adrian Sadrija 
 
Pokal for årets spiller (velges av spillerne): 
 

• Kristian Moldvær 
 
Pokal for toppscorer i serien: 
 

• Steffen Jakobsen (11 mål) 
 
Liste over utmerkelser (100, 200, osv. A-lags kamper): 
 

• Ingen utmerkelser (ref. Adelskalenderen på VBK hjemmeside) 
 


