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Ragni Eikevoll. Linnea Brendø. Frida Erdal. Baraniga Suthaharan. Hanna Solheim. Ada Smørdal. Katrine Hovden. Sarha Mari Tonheim. 
Ingrid Rognaldsen. Oliva Sjåstad. Alde Nesse. Hanne Haaheim. Matilde Øvrebotten. Ingrid Alvsåker. Tilde Gjøringbø. Leha Aukland. 
Hanna Folgerø- Kirkeide. Maria Ellingsund. Sigrid Augusta Døsen. Stefania Cioaca. Oda Marie Nilsen. Thea Malene Hennøy. Sara Giil. 
Amalie Sangare. Helene Andersen. Sofie Vaardal. Julia Furnes. Mari Bjåstad. Maria Rognaldsen. Thea Bird. Henriette Brandsøy. Ine Orre. 
Sofie Bøhmer.  

 

Jenter 2005 har i sesongene 2017/2018 bestått av 28 jenter med en rekrutering på 5 i løpet av sesongen. Nå er 
vi 33 registrerte spillere. Det er nye spillere som ønsker å prøve seg men og noen som har vert med tidligere, 
som nå kommer tilbake og det er kjekt. 

Trenene er: Kjell Hovland. Kurt Brandsøy. Nina Kråkenes. Odd Magne Sjåstad Trond Eikevoll. 

Foreldre kontakt for sesongen er Cecilie A Jensen. 

Vi har hatt 3 lag påmeldt til seriespill.  

Vi har deltatt på Førde Cup og vår egen Vestkyst Cup. Til sommeren er tanken at vi skal på Bergen Cup. 

Vi har som mål og avholde flere sosiale samlinger for året med alle samlet. Så langt har vi hatt treningshelg i 
Florø med overnatting. Samling hos undertegnede med å se video fra egne kamper. Samling på Brandsøy skole 
å se finalen i EM for kvinner. Den neste er tenkt med isbading på Havhesten og styrketrening/leik i basseng i 
etterkant. 

Vi trener 3x1 time i hall for uken. Spillerne møter en halv time før, hvor vi har oppvarming, og 
skadeforebyggende trening. Vi har 6 målvakter som Kurt følger opp med tilpasset målvaktstrening. 

Alle har fått tilbud om hospitering til 2004. Ca 10 stk. meldte seg og ca 7 stk. synes det var så kjekt at de går der 
jevnlig annenhver Onsdag. 4 spillere har så langt byttet på å hjelpe til med kamp avvikling på 2004 ved behov. 

Vi jobber mot ferdighetsmål for årsklassen (hva en bør: kjenne til, beherske delvis og beherske for de ulike 
årsklassene) og prøver å tilpasse det i forhold til motivasjon, modning og ferdigheter hos den enkelte. Det 
lykkes vi forholdsvis bra med siden vi alltid er minimum 3 trenere til stede samtidig. Vi ser at vi utvikler lag og 
enkeltspillere som greier seg bra om vi sammenligner oss med lag vi spiller mot.  

En utfordring er tidlige treninger mandager og fredager spesielt for de som bor på Torvmyrene og Brandsøy. 
Men for gruppen i sin helhet fungerer det greit. 

2005 jentene er en aktiv og motivert gjeng med engasjerte Trenere, foreldrekontakter og foreldre.  

 

Kjell Hovland 
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