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Vi er godt i gang med årets sesong og i år er vi større en noen 
gang tidligere. Håndballgruppa i Langevåg Idrettslag teller nå 
ca. 250 aktive – Hurra J! 
Ting tyder på at vi gjør mye riktig i alle ledd. Da må vi få lov å 
skryte av hele håndballfamilien.

Kjære håndballvenner

Styret jobber aktivt for å legge til rette for at 
flest mulig skal få nyte gleden på og ved hånd-
ballbanen. En kjempestor innsats legges ned 
hver eneste dag av spillere, foreldre, trenere 
dommere og tillitsvalgte for å nå våre mål.  Det 
er inspirerende å være en del av dette.

Idrettslagets kjerneverdier GLEDE – VILJE 
– STYRKE skal prege alt vi gjør og kjen-
netegne oss i alle ledd av håndballgruppas 
virksomhet.
Vi legger stor vekt på arbeidet blant de yngste, 
men de eldste blir ikke glemt. Vi er en stor 
håndballfamilie, og vi streber etter å alltid ha 
plass til alle som vil være med. Treningstid i 
hall er fremdeles den begrensende faktoren. 
Det planlegges en hall til på Sula. Vi håper 
og tror at den kommer tidsnok til at vi slipper 
å si: ”beklager her er det fullt”. Satsingen på 
seniorlag begynner å bære frukter. Vi skal ikke 
bli best, men det skal finnes et tilbud også for 
dem som har passert 16 år. Vi må alltid søke at 
det er noe å strekke seg etter. Uten utfordringer 
er det ingen som vokser. En stor andel av våre 
trenere er seniorspillere som fremdeles er 
aktive. Det betyr veldig mange timer i hallen 
for dem og heldigvis trenere som oppdatert for 
våre yngre lag. - Seniorlag er også viktig.

Jeg håper de fleste av dere vil bli å se på våre 
hjemmearrangement i tiden fremover – disse er 

godt egnet for å bygge klubbmiljø, og spillerne 
våre fortjener å få den støtte vi kan gi dem. Ar-
rangementene våre i Sulahallen er viden kjent. 
Våre spillere samler mange engasjerte – det er 
vi stolte av. Hjelp oss å sørge for at det blir slik 
videre også. La oss se og høres fra tribunen at 
vi er en klubb med GLEDE – VILJE og STY-
RKE. Heia Langevåg J

Håndballhilsen fra styreleder 
Kai Ove Hoff
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STØTT

gjennom

Oppgi organisasjonsnummer
971 372 427

og tippekommisjonæren ordner resten.

Nå kan du bestemme at 
andeler av Norsk Tipping
sitt overskudd skal gå til 
LANGEVÅG I.L.

Fra 1. mars 2009 kunne du 
som spiller hos Norsk Tipping 
bestemme at inntil fem
prosent av det beløpet du 
spiller for skal gå til Langevåg 
IL. Grasrotandelen går
ikke utover innsatsen eller 
premien din.
Du kan gjøre det direkte i 
tippedisken hos kommisjo-
næren, på Internett, på
mobilen og på spillterminalene. 
Grasrotandelen gjelder på alle 
spillene til Norsk
Tipping, bortsett fra Flax og 
Extra.

Oppgi LIL’s organisasjons-
nummer 971 372 427 hos 
kommisjonæren, eller taste det 
inn om du bruker noen av de 
elektroniske spillmulighetene.
Dermed sikrer du at Langevåg 
IL blir støttet hver gang du 
spiller – selvfølgelig uten at det 
går på bekostning av hverken 
innsatsen eller premien.

Vi i Langevåg Idrettslag ønsker 
å takke alle som har valgt å 
støtte oss så langt, og håper 
at også du vil støtte oss ved å 
registrere Langevåg Idrettslag 
som mottaker av din grasrot 
andel.

Vi støtter

Langevåg handball

Styret:
Leder Kai Ove Hoff

Nest leder Hanne Lise Sunde
Kasserer Håvard Blomvik

Sportslig ledere Åge Rimstad og Lars Christian Skrede
Arrangement Ingrid Stadsnes og Tanja Alme

Sekretær Anne Lise Aal 
Dommerkontakt Wenche Sæther
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Etter en altfor lang håndball-
ferie og for mange, tidenes 
seneste seriestart er vi 
endelig i gang.

Vi i Langevåg IL- håndball ønsker å lage 
et trygt og godt håndballmiljø. Det er viktig for 
oss at barn og unge på Sula har det moro med 
håndball. Samtidig som hver enkelt blir sett, 
og får utfordringer på sitt nivå. Dette vil igjen 
kunne føre til at de i voksen alder i sin tur tar 
et tak for frivillige lag og foreninger, og på den 
måten blir med på å spre positive holdinger.

I Langevåg IL- Håndball skriver vi i år historie 
med tidenes høyeste antall aktive. Vi har i år 
over 250 barn, unge og voksne, som spiller 
håndball fordelt på 20 lag. Vi har lag i alle 
alders klasser, både gutter og jenter. 
Fra 1.klasse til veteran- damer.

Det sier seg selv at med så mange aktive så blir 
det mye som skal organiseres både i lagene og 
i alle utvalgene. Takk til alle som stiller opp, og 
skaper et godt og trygt miljø for liten og stor i 
klubben vår.

Vi i sportslig utvalg prøver å legge til rette med 
øvingsutvalg, kurs osv til våre lag og trenere 
slik at vi skal stå best mulig rustet både i 
treningsarbeidet og i kamp. 

Nytt av året er også at vi har LUM (Lokalt 
Utviklings Miljø)- samlinger i Sulahallen hver 
fredag kl 1930. Her har vi treninger med for-
skjellige temaer og instruktører. Dette for å gi 
et ekstra tilbud til de som ønsker det, og sikre 
en bedre oppfølging av talentfulle spillere.

 Vi har også gått til innkjøp av trenings partner, 
ergometersykler, matter og treningsstige. Dette 
med tanke på alternativ trening samt at vi også 
skal ha et tilbud til de som er i en rehabiliter-
ingsfase etter skader, sykdom og lignende. Med 
egen tilrettelagt trening kommer de ikke bare 
raskere tilbake på banen, men de beholder også 
den sosiale kontakten med laget.

Når det gjelder sportsplan og klubbens mål, 
finnes de på vår flotte hjemmeside: www.
langevagil.no
Vi skal være en breddeklubb som legger til 
rette for at alle som ønsker å spille håndball, 
skal få et best mulig sportslig og sosialt tilbud. 
Samtidig jobber vi med å forbedre treningskul-
turen, slik at vi på sikt får lag og spillere opp 
på et høyere nivå. Dette tar tid å bygge opp, 
men vi er på god vei! Vi har god rekruttering i 
alle klasser, med treningsvillige og talentfulle 
spillere. Vi føler oss sikre på at disse, en gang 

i fremtiden, vil danne grunnstammen i et top-
plag, både på dame og herresiden.

Ser vi på våre senior lagene, så er der en god 
mix av yngre og noen litt mer rutinerte spillere. 
Vi har svært gode erfaringer med hospitering 
av spillere fra lagene i aldersgruppen under. 
Vi oppmuntrer til dette spesielt i trening men 
også i kamp. Dette har vært suksess, der vi ser 
at flere av spillerne som har deltatt i ordningen 
har etablert seg på et langt høyere nivå, noe 
som igjen smitter over på lagene de hospiterer 
i fra.
Men det er viktig at denne ordningen blir brukt 
med fornuft, slik at en ikke skviser ut de som 
aldersmessig tilhører laget. 

Til slutt vil vi komme med en oppfordring om 
at flest mulig stiller opp i hallen både i trening 
og i kamp. Og støtter alle våre kjempeflinke 
lag, enten det blir seier eller tap.

Vi ønsker spillere, trenere, ledere, dommere og 
foreldre lykke til med sesongen!

Hilsen
Åge og Lars 

Glede – Vilje - Styrke

endelig er
vi i gang!

MOBIL: 905 41 210
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Cupen er klart den største og viktigste 
inntekstkilden til håndballgruppa. 
Foreldre, aktive og frivillige gjør i 
felleskap en stor innsats for å gjennomføre 
arrangementet etter planen. Vi satser på 
god sportslig gjennomføring, høy cup-
følelse og den sosiale opplevelsen sam-
men med andre håndballinteresserte. Det 
er hyggelig å se at så mange lag velger å 
komme tilbake år etter år. Det tar vi som et 
tegn på at vi har lykkes.
 Vi jobber kontinuerlig med å øke den 
totale opplevelsen for både tilreisende 
og lokale lag. Vi lytter til ønsker og 
tilbakemeldinger, og prøver å utvikle 
cupen ut fra dette. 
De siste åra har det vært påmeldt mel-
lom 50 - 70 lag og ca. 800 spillere i 

aldersgruppa 9 – 16 år. Med så mange 
deltagende lag har det vært nødvendig å 

benytte både Spjelkavikhallen og Blind-
heimshallen i tillegg til Sulahallen.  

Murgaardhus Cup 2011
Forberedelsene til Murgaardhus Cup 2011er 
i gang. Håndballgruppa til Langevåg IL har 
lange tradisjoner som arrangør av cup i 
Sulahallen,  - nesten like lenge som hallen har 

eksistert. Den har tidligere blitt kalt Romjuls-
cup, Vårspretten og Devoldcup, men nå er det 
altså Murgaardhus Cup som gjelder. 



Mange lag ser gjerne at de får spille flere 
kamper i Sulahallen. For å klare dette har 
vi bestemt å arrangere Murgaardhus Cup 
2011 over to helger.  Murgaardus Cup 
Mini for aldersklassene 8 år og 9 år blir 
for første gang arrangert som egen cup 
søndag 3. april. Helga etter blir det Mur-
gaardhus Cup for aldersklassene mellom 
12 og 16 år. Vi vil prøve å gjennomføre de 
aller fleste kampene i Sulahallen, men vi 
har reservert Spjelkavikhallen til grup-
pespillet på lørdag dersom det blir behov. 
Alle finalekampene spilles i Sulahallen på 
søndag. Dette vil gi en større cupopplev-
else, og det blir mindre reising mellom 
hallene. Det blir også enklere å se øvrige 
lag fra samme klubb, og konkurrerende 
lag i samme klasse eller pulje. 
Sula Kommune har vært positive og latt 
oss låne skolene til overnatting og mat-
servering. At de fleste tilreisende lagene 
kan bo på Sula ungdomskole i gangav-
stand til hallen styrker fellesskapet og 
miljøet, og har gjort cupen enklere både 
for gjester og arrangør. Når vi i tillegg 
på lørdagskvelden kan tilby diskotek i 

gamle gymsalen og ballspill i Sulahal-
len med dempet belysning og full trøkk i 

musikkanlegget, kan det nesten ikke bli 
bedre!
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Dommer, ensom og utskjelt 
eller inkludert og nødvendig?
Har du noen gang lurt på hvordan det er å være 
dommer, hvorfor noen blir dommere, noen 
trenere, og noen ”bare” spillere?
Og hva en dommer føler og tenker når han el-
ler hun blir utskjelt i kamp etter kamp? Og hva 
som får vedkommende til å fortsette likevel? 
Svarene er sikkert mange og forskjellige, det er 
flere faktorer som spiller inn når en person tar 
disse valgene.
Enkelte blir sikkert sendt på kurs fordi klubben 
må oppfylle den pålagte dommerkvoten de har 
ift antall påmeldte lag, noen fordi en slektning 
eller venn dømmer, mens andre synes det ser 
spennende og utfordrende ut, og begynner pga 
det.
Sist sesong deltok ca 1200 personer på 
Barnekamplederkurs i region Midt Norge. De 
fleste av de, og de før de igjen slutter etter kort 
tid!!! Hvorfor, og hva kan vi, du og jeg, gjøre 

for å beholde de nye, håpefulle som kler seg 
i svart??? Jo vi må begynne å inkludere de, ta 
vare på og behandle de slik som vi gjør med 
våre spillere.
Alle lag har (minst) en trener og et støtteap-
parat rundt seg. De er sammen på trening, de 
kommer samlet til kamp, de ”lader opp” samlet 
i garderoben, varmer opp samlet på banen, osv 
osv..........
Men, er det slik med dommerene? Nei dess-
verre. De er alene, har ingen faste treninger og 
samlinger, ingen som støtter og veileder dem, 
de forventes bare å være tilstede på kampene 
de er satt opp til å dømme. Og da feilfritt!!!! 
For hvis ikke så forteller alle, både lagledere 
og publikum dem hvor elendige og hjelpesløse 
de er.
Og så lurer vi på hvorfor vi har så få dommere?
Kjære håndballvenn, ring til en dommer 

du kjenner når laget ditt skal spille trening-
skamp, når dere skal ha en sosial aften, skal på 
turnering el.l. På den måten inkluderer du den 
svartkledde og viser at han eller hun er en del 
av det miljøet og samholdet som er naturlig 
for deg og alle andre i klubben din. Og snakk 
positivt om dommere og dommergjerningen, 
både i fritiden og i hallene. Bare gjennom felles 
holdninger, med ord og handling, synliggjør vi 
at uten kampledere kan vi ikke fortsette med 
den idretten vi alle er så glade i.
Til denne sesongen er det kommet en del nye 
regler, eller rettere sagt skjerpelser av disse. 
Mange lurer på hva dette innebærer og vil bety 
for spillets gang, jeg anbefaler Handball.no, 
søk på ”Gult skriv”.

Lykke til med sesongen.
Jostein Sulebust, dommervenn
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Inneværende sesong har Langevåg Handball 
fire dommere i aksjon. Det er dessverre for lite 
i forhold til kravet som er satt fra overordna 
håndballmyndighet. Klubben er pålagt å stille 
med et gitt antall dommere, sett i forhold til 
antall påmeldte lag som vi har i serien. Det 
kravet greier vi ikke å overholde inneværende 
sesong, men vi i klubben jobber stadig med å 
rekruttere nye dommere, selv om det ikke alltid 
er like lett. 

Under rekrutteringsarbeidet forsøker vi å 
finne de rette ”typene”. En dommer må først 
og fremst være klar og tydelig. Det er viktig 
at personen kan kommunisere med spillere 
og lagledere og holde en ”god tone” gjennom 
kampen. Å ha evnen til å innrømme feil, samt 
kunne beholde roen i stressede situasjoner er 

også viktige egenskaper hos en dommer. En 
dommer skal også være myndig og rettferdig. 

Foran denne sesongen fikk vi positive signal 
fra to fedre som ønsket å kurse seg og friske 
opp sin gamle dommergjerning. Ole Morten 
Hestetun og Tor Jakob Lepperød har gjennom-
ført barnekamplederkurs, og vil være klare for 
Dommer 1-kurs senere i sesongen.  I tillegg 
dømmer Sølvi Skeide på nivå opp til jenter/
gutter 16, og så har vi Tor Vegard Moldestad 
som virkelig har satset på dommergjerningen 
og inneværende sesong dømmer helt opp til 
Damer 3. divisjon! 

Vi er stolte av de fire dommerne vi har, som 
gjør en god innsats sesongen igjennom og 
representerer klubben på en god måte. Vi 

har likevel hele tiden som mål å rekruttere 
nye dommere. Er det noen som kan tenke 
seg å starte med dømming, så ikke nøl med å 
kontakte undertegnede eller Lars Skrede/Åge 
Rimstad. Håndballdømming er også en fin 
inntektskilde for ungdommer, og en kan selv 
få være med å påvirke hvor ofte en vil dømme 
kamper, i hvilken hall det er aktuelt å dømme 
etc.

Så en liten oppfordring til alle lagledere, 
spillere og publikum: Vis respekt for dom-
meren og dommeravgjørelsen, og husk;
Uten dommer – ingen håndballkamp!!

Lykke til med sesongen!

Wenche Sæther

Dommere LIL Handball sesongen 2010/11

Tor Vegard Moldestad, Sølvi Skeide og Tor Jakob Lepperød Ole Morten Hestetun
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A/S Sula Rutelag 
Din lokale reisepartner med særdeles lang erfaring. 

 
 

Tenk miljø og økonomi, ta bussen!  
Miljøkort og Ungdomskort  kjøper du med oss. 

 
Vi dekker de fleste transportbehov til gode priser. 

 
Ta kontakt for gode tilbud. 

Tlf.70198850 post@sularutelag.no 
 

Det er første gang i historia at 
Langevåg håndball har starta organiserte 
treninger for 6 åringer. Dette har vore svært 
vellykka til no. 
Kvar tirsdag kjem 18 håpefulle jenter på tren-
ing i gymsalen på Sula ungdomskule. 
Vi har plass til mange fleire… Så det er berre å 
ta håndballskoa på og komme!!!! 
Hovedmål med håndballtreningane er at trenin-
gane skal vere  allsidig og varierende aktiv-
itetstilbud. Det skal være leik med ball, sosialt 
samvær og kameratskap. Spillerne skal lære 
å bli venn med ballen, slik at dei utviklar eit 
riktig kast, et sikkert grep og dei skal bli trygg i 
kontakt med ballen.
Treningane blir lagt opp ut i frå følgjande 
hovedområder:
• Ballbehandling
• Leikbetont småspill for å trene
 samhandling
• Grunnleggande bevegelses-
 trening
• Trivsel og tryggleik
• Lære reglar for minihåndball
Jentene er så små at det enda ikkje vil bli stilt 

så mange krav, men skal treningene være mulig 
å gjennomføre må vi ha nokre reglar som vi 
følger. 

Det er kjekt å sjå så mange engasjerte og 
interesserte jenter. Dei har vore lærevillige 
sidan dag ein, og dei har lært så mykje på den 

korte tida vi har holdt på.. Så rekrutteringa for 
Langevåg håndballen er det ikkje noko å klage 
på…

VI GLEDER OSS TIL 
FORTSETTELSEN….!!!

Et lite stykke historie...

6030 Langevåg, Norway
Tel. +47 70 19 99 50, Fax +47 70 19 99 60
E-mail: ola.dybvik@vedde.no
Vakttelefoner:  Råstoff:  90 50 42 69,  Drift: 91 72 47 28

VEDDE AS

www.vedde.no

g

Overnatting _ Kurs- og konferanse
Restaurant _ Catering

Overnatting – Kurs- og konferanse
Restaurant – Catering



Damer senior
Liggende framme fra venstre: Sandra Østrem Vasset, Karoline Rekdal Solevåg. Midten fra venstre: Eline Martinus-
sen, Lovise Hustoft Fiskerstrand, Kristin Sunde, Iselin Osdal, Andrea Brathaug, Anna Jensen Austnes. Bak fra venstre: 
Venke Hustoft Aaland (oppmann), Rebekka Fjørtoft Myklebust, Trude Nicoline Østrem, Anette Strandabø, Martine Berge 
Østrem, Therese Åkre, Linn Sofie Nervik, Rakel Fylling, Elin Sunde Fiskerstrand, Birte Fiskerstrand, Gro Martinussen 
(trener). Ikke tilstede: Amalie Holthen – Kristina Hansen Urvik – Linn To
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Damer senior 2
Øverst fra venstre : Jorunn Irene Helgesen, Kristine Verpeide, Frøydis Volle Åkre, Elin Bjørge Salen, Viviann Østrem,
Belinda Johanessen, Signy Irene Vågnes. Midten fra venstre: Marit Waage Fylling, Ingunn Tranvåg Hoff, Ingun Urke, Sølvi 
Gjethammer, Annett Østrem, Margrethe Nøstdal. Nederst fra venstre: Elisabeth Fylling, Katrin Lyngvær, Julianne Fylling.
Ikke tilstede: Hege Sonja Fiskerstrand, Kristine Marie Hestetun, Karoline Olsen, Synnøve Fylling, Synnøve Dybvik Hellesø



Handball er best framfor 
store tribuner. Store, fullsette 
tribuner. Store, fullsette 
tribuner der dei som sit får 
kortare og kortare neglar. 

For ein som ikkje kan skryte på seg noko hand-
ballmiljø i heimkommunen, er det sjølvsagt 
også frå tribunen mine største handballop-
plevingar har kome. Tribunen, ja. Greitt nok, 
det har vore mange store handballopplevingar 
å få med seg frå tv-en også, men ei tv-opplev-
ing kan aldri måle seg med det å faktisk vere 
der. Vere der og få ta del i gleda, frustrasjonen, 
sinnet, jubelen, tårene, jubeltårene. Det går fort 
fram og tilbake på ei handballbane, og kampen 
er som kjent ikkje over før fløyta går, eller 
”the fat lady sings” som det også heiter her på 
Sunnmøre.

Neglebitaren: 
Ein spanande kamp er gjerne ein kamp der my-
kje står på spel. Der ein kjempar for opprykk, 
mot nedrykk, eller det å få triumfere mot 
naboklubben. Kampen eg minnest best dette 
året, høyrer utvilsamt til sistnemnde kategori. 
Langevåg/Fiskarstrand mot Spjelkavik.
LIL/FIL hadde absolutt ingen ting å kjempe for 
i kvinnenes 4. divisjon – anna enn æra. Seson-
gen før hadde dei gått heilt til topps, dette året 
gjekk det tråare. Men laget skulle vise at dei 
kunne – og kva er vel då betre enn å vise det 
mot naboklubben? 

Bakpå:
Vi går inn midt i første omgang i Sulahallen. 
Spjelkavik, som allereie var klare for kvalik, 
hadde som venta tatt kontrollen i kampen – og 
såg ut til å skulle cruise inn til ein enkel siger. 
8-13 sto det på måltavla – og gultrøyene såg 
resignerte ut. 
Dette kan bli stygt, tenkte eg. Og det vart det. 
I alle fall var det mange sett neglar som vart 
stygge!
For det er ikkje alltid så mykje som skal til før 
eit lag går frå å verke resignerte til å få trua 
tilbake. 8-13 vart til 9-13. Så kom 9-14 – før 
gultrøyene samla seg til ein skikkeleg sluttspurt 
der vi på tribunene hadde meir enn nok med å 
henge med i jubelropa. 
10-14! 11-14! 12-14! Kva skjer? Blir det 13-

14? Nei, skotet til Linn To suste i tverliggjaren. 
12-14 til pause, LIL/FIL på offensiven, dette 
kan bli moro!

Frampå! 
Og moro vart det. 13-14 kom omtrent umiddel-
bart, ved Rakel Fylling. Så var Kristina Hansen 
Urvik frampå med eit kjempeskot. 14-14 og 
utlikning! 
No var det verkeleg kamp utpå der. Spelkavik 
var slett ikkje noko dårleg lag, dei var trass alt 
klare for kvalik. No var det deira tur til å ta seg 
saman. Vi var klare for ei neglebitaravslutning, 
der laga fylgde kvarandre, mål etter mål.
På stillinga 21-21 finta Sofie Grytten seg igjen-
nom - Mål! LIL/FIL i føringa! Og så – Therese 
Åkre! 25-23! Spjelkavik kontra imidlertid før 
jubelropa hadde lagt seg. 25-24. Og rett etterpå 
- berre ei feberredning frå Sandra Dybvik, som 
hadde spelt seg stort opp, hindra utlikning.
Kan det halde heilt inn?
Nei! Straffe til Spjelkavik! Skulle sulajentene 
miste sigeren i sluttsekunda?
Nei! Redning frå Sandra Dybvik! Hald ballen i 
laget no, ikkje miss!
Spjelkavik fossar på for utlikning. Nok ein 
gong rullar dei opp - men nok ein gong leverer 
Dybvik ei feberredning!

Intenst:
Eitt minutt att! Dønn stille i Sulahallen, der 
forsamlinga av kortnegla og gråhåra har mista 
munn og mæle. Naturleg nok. Vi held pusten!
Kristina Hansen Urvik, som hadde levert nokre 
fantastiske langskot tidlegare i kampen, traff 
treverket då alle sat og håpte på å få spare 
resten av neglane sine. Spjelkavik fossa i 
angrep - og det small i treverket bak Dybvik. 
Puhhhhh! Og der – endeleg – sluttsignalet! 
Spelarane frå Langevåg/Fiskarstrand kunne 
heve hendene i veret etter ei intenst spanande 
avslutning framfor heimepublikummet. Det er 
då sigeren smakar best!
Takk for ein spanande kamp. Måtte vi få 
mange fleire.

På tribunen:
Odd Solnørdal

9

Stor kamp – små neglar

Superonsdag4: Heiagjengen på plass for å følgje laget sitt

Langevåg
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Endelig var dagen kommet. Vi i arrange-
ments komiteen hadde  gledet oss i lang 
tid . Det er første gang vi har arrangert 
håndballskole i Sulahallen. Gjensidige 
har laget et flott konsept og stilte opp med 
T-skjorter, drikkeflasker, håndballer og 
stilige ryggsekker til alle påmeldte
57 motiverte barn møtte forventingsfulle 
opp og gledet seg over alt det fine de fikk. 
Nå sto 3 dager med mye trening, samvær 
med gode venner og ikke minst det å få 
nye venner for døren.  Det å lære håndball 
skal være utfordrende og moro, derfor var 
øvelsene lagt opp etter ferdighetsnivå på 
barna. Gutter og jenter i alderen fra 8 til 
12 år, noen nybegynnere og noen litt mer 
øvet.
Første dag startet vi med koordinasjon-
søvelser. Det å lære seg å behandle ballen 
er alfa omega for all videre trening. 
Mange nye og spennende øvelser som 
ungene koste seg med. Litt hardtrening 
og kondis må også til for å bruke opp 
oppsamlet energi. Det var en sliten gjeng 
som fikk servert kjempegod Tacosuppe til 
lunsj. Etter en god pause der maten fikk 
synke var vi klar for del 2.
Spill er motiverende og gøy. Derfor var 
andre halvdel av dagen satt av til dette. De 
minste fikk super undervisning nede på 
ungdomsskolen og fikk prøve håndball i 
praksis . De var fornøyde med tilværelsen 
i den ærverdige og velbrukte gymsalen. 
De eldste ble inndelt i forskjellige lag 
som byttet på spilletid. Selv om man lærer 
noe nytt tar det tid før det blir tatt i bruk i 
spill. Det må øves og øves før det kommer 
naturlig. Vi fikk mange kamper med god 
innsats og herlig stå på stemning utover 
dagen. Det var nok også mange slitne 
barn som var ferdige klokken 16.00.
Dag 2 startet med et givende foredrag av 
Øyvind Vebenstad fra AaFK. Han fortalte 

om hvor viktig det var å være tolerante 
med hverandre og å ta vare på hverandre. 
Ingen kan bli god alene. Det er viktig å ha 
en drøm, så må man jobbe for å nå denne 
drømmen. Han satte ting i sammenheng 
med hvordan det var i garderoben til 
AaFK, og ungene fikk også sett vid-
eoklipp med intervju av spillerne. Dette 
gjorde inntrykk. Har aldri sett så mange 
barn sitte stille på gulvet i nesten 1 time.
Det handler også om å utfordre seg selv. 
Derfor hadde vi Aerobic og rytme/koordi-
nasjon til oppvarming. Mange som måtte 
jobbe hardt med seg selv for å slippe seg 
løs til musikken. Men du verden, dette var 
noe nytt og mange smil om munnen var å 
spore. 
Hovedfokus på dag 2 var pasningsøvelser.  
Øvelse på vanlige pasning, pasning fra 
frosk, pasning etter finte, håndleddspassn-
ing osv. Dette er artige øvelser som var 
motiverende for ungene. De jobbet knall-

hardt med seg selv og vi sporet stoooor 
fremgang på mange. Til og med når 
lukten av nylaget gryterett sivde inn igjen-
nom døren var det noen som måtte dras 
med ut for å spise. Sjarmerende er det jo 
også å høre en 8 åring fortelle at dette kan 
han, har prøvd det før.......
Etter lunch var det igjen på tide med spill 
på hel bane. Her ble lagene mikset – så 
både forskjellige alder og kjønn var å 
finne på samme lag.
Avslutningsdagen startet vi også med 
Aerobic. Fremgangen var enorm, og etter 
litt tørrtrening på skritt og telling var bev-
egelsene imponerende synkrone.  Neste 
øvelse på  programmet var virkelig en 
utfordring for mange. Turn var tidligere 
helt vanlig og øvelsene kjente for de fleste 
barn. I dag ser vi at mange faktisk ikke 
mestrer å gjøre forlengs og baklengs rulle 
og å slå hjul er kun for spesielt interes-
serte.... Koordinasjon av basisbevegelser 

Gjensidige håndballskole i høstferien
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er svært viktig for videre læring, derfor 
var turnøkten noe vi koste oss veldig med. 
Jammen endte det med at de fleste klarte 

både forlengs og baklengs rulle. Flere sto 
på hodet og ikke minst på hender inn mot 
veggen i hallen. Herlig å se samarbeid, 

godt humør og det å mestre utfordringer. 
Dette var morsomt.
Etter en ny god lunch var det på tide å 
konkludere og ikke minst bruke alt vi 
hadde øvd på. Spill på full bane er jo det 
det hele dreier seg om. Mange herlige 
unger og mange slitne kropper. Allikevel 
sto alle på helt inn og koste seg på hånd-
ballbanen.

Det å arrangere håndballskole har gitt 
mersmak. Det er flott å se Sulahallen vel-
fylt med lærevillige barn hele dagen. Det 
er også av stor verdi for Langevåg Hånd-
ball som klubb. Mye godt arbeid blir lagt 
ned av tillitsvalgte og andre frivillige for 
at vi skal ha en klubb vi kan være stolte 
av og som er et trivelig sted å tilbringe 
fritiden i. I tillegg til hovedinnstruktørene 
Gunn Skotheimsvik Årdal, Lars Christian 
Skrede og Åge Rimstad stilte spillere fra 
våre gode dame og herrelag opp alle tre 
dagene. Det å være sammen på tvers av 
lag er også en fin opplevelse – både for 
seniorer og juniorer får man tro. Det er 
lek og moro ja, men også en stor grad 
av alvor for barna. De fleste har konkur-
ranseinstinktet smurt i tykke lag utenpå 
kroppen. Det vi oppnådde med Gjensidige 
Håndballskole i Sulahallen i år var at alle 
Koste seg med Håndball.

Din regnskapsfører i Sula
Ta kontakt på telefon 70 19 94 80

eller e-post kornberg@jek.no

LIL handball vil takke de som 
var med på å sponse Gjensidige 
Handball skule i Sulahallen 7-9 
oktober. June Fiskerstrand  fra 
Bentes Catering bidro med å 
tilberede gryte og suppe pakker 
som Toro sponsa. Coca Cola 
sørga for at alle de 70 spillere og 
instruktører fikk servert sukkerfri 
frukt saft.
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Herrelaget
 Venstre bak: Åge Rimstad, Hans Inge Hauan, Anders Østrem, Sverre Fylling, Christian Ytterland, Øystein Erstad, Mikal
Risjord, Stian Nordstrand, Lars Chr. Skrede, Eirik Blindheim, Arild Stadsnes
 Venstre Foran: Marius Vatne, Ole Christian Svendsen, Kristian Hoff, Ketil Hauan, Tor Vegard Moldestad, Roger Erstad.
 Ikke til stede: Vegard Humlen, Daniel Grande og Kjetil Saugestad.
 

Støttespillere Terminliste
Murgaardhus
Nor Lines
Cramo
Hårkompaniet
Sula Maskin
Dyb Anlegg
Aria Varme & Sanitær
HM Elektro
Møbelringen
Bymagasinet
Motorsenteret
Sparebank 1 SMN
H-vindu Natre
Søvik & Skåravik
Maxbo Proff
Nemi Forsikring
Rolvs Betongservice
Sparebanken Møre
Strømsheim Bygg
 

3. divisjon menn avd. 13, sesongen 1011, Langevåg

18-09-10 1600 Sulahallen Langevåg Tynset 32-29 

26-09-10 1700 Fagerlihallen aksla Langevåg 39-29 

03-10-10 1500 nordvesthallen Kri.sund 2 Langevåg 34-31 

20-11-10 1700 Idr.bygg - nTnU nTnUI  2 Langevåg 45-24 

21-11-10 1200 Char.lundh.ny Char.lund 2 Langevåg 33-29 

28-11-10 1300 Sulahallen Langevåg Klæbu  -  

04-12-10 1400 Sulahallen Langevåg Char.lund 2  -  

05-12-10 1300 Sulahallen Langevåg Ranheim  -  

11-12-10 1700 Størenhallen Støren Langevåg  -  

19-01-11 1900 Sulahallen Langevåg aksla  -  

26-01-11 1900 Sulahallen Langevåg Kri.sund 2  -  

29-01-11 1830 veRKeT Røros Røros Langevåg  -  

30-01-11 1300 Tynsethallen Tynset Langevåg  -  

12-02-11 1630 Sulahallen Langevåg Røros  -  

06-03-11 1300 Sulahallen Langevåg nTnUI  2  -  

13-03-11 1500 Sulahallen Langevåg Støren  -  

26-03-11 1800 vikåsen Idr.h. Ranheim Langevåg  -  

27-03-11 1200 Klæbuhallen Klæbu Langevåg  -  



Gutter 16
Bak fra venstre: Sebastian Nordal, Stian Nord-
strand, Sander Vegsund, Sverre H. Fylling og Mar-
ius Molvær.
Foran fra venstre: Mikael Risjord(tr.), Yngve 
Brathaug, Eirik Blindheim, Kristian Hoff, Ulrik Tran-
våg og Stian Fiskerstrand.

Gutter 14
Bak: Pål A. Holen (trener), Siver V. Bakken, Børge V.
Holen, Vetle Nordal, Joachim Granhei, Ole Erik A. 
Nordstrand og Tor Vegard Moldestad (trener).
Foran: Marius Blindheim, Sander Joachim Skarmyr, Lars 
Austnes, Filip Myrrusten, Lars J. Molvær, Sturla 
Stadsnes. 

Jenter 16-1
Bak fra venstre: Belinda Johannesen(tr.1), Karina
Saugestad(oppm.), Anna Lena Vasset, Julie Stendal, 
Mairin Tørlen Hestholm, Elisabeth Hide, Synne Vestre, 
Ingrid Hauståker(oppm.) og Elisabeth Fylling(tr.2),
Midten fra venstre: Karoline S. Saugestad, Christine 
Fiskerstrand, Cecilie H. Fiskerstrand, Anna Austnes, Ann 
Elise Klubben og Sunniva S. Sandvik
Foran fra venstre: Benedikte U. Valderhaug, Sandra Vas-
set og Ingvild Dyrøy

Jenter 16-2
Bak fra venstre: Trine Belmaachi(oppm.), Belinda
Johannesen(tr.1), Marianne Fylling, Ruth Aasen, Anna 
Molvær, Solveig Sagevik, Hanna Lepperød og Elisabeth 
Fylling(tr.2)
Midten fra venstre: Sofie Jensen, Melisa Larsen, Renate 
Remme, Benedikte Karlsbakk, Elise Marøy og Caroline 
Blomvik.
Foran fra venstre: Birgitte Otterlei og Seline Hestholm
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Vi tilbyr:

• utleie av  minimaskiner

• utleie av 3-veis tipphenger (tot. vekt 3500kg)

• drenering

• grøfting

• graving

• skogrydding og felling av trær

Ta kontakt for gratis befaring!

KS Minimaskin - Grøthaugvegen 51, 6037 Eidsnes

Tlf. 48 00 44 04 - www.ksminimaskin.com

Vi tilbyr: • Utleie av minimaskiner • Utleie av 3-veis tipphenger (tot. vekt 3500 kg
• Drenering • Grøfting • Graving • Skogrydding og felling av trær

Ta kontakt for gratis befaring
KS MINIMASKIN - Grøthaugvegen 51 - 6037 Eidsnes

Tlf. 48 00 44 04 - www.ksminimaskin.com



Gutter 10
Åge, Andre Mæhlum, William Sunde, Håkon Devold,
Jørgen Dybvik, Jakob Riksheim, Joakim Blomvik
Peder Skylstad, Elias Skrede, Erik Stadsnes, Sverre Gjet-
hammer, Vetle D Nossen, ikke tilstede Nicolas Myklebust.

Jenter 11
Ingrid Pettersen Nybø, Vilde Vedde Ødegård, Christine
Skrede, Selina D Kristoffersen, Amalie G Urke, Marta S 
Årdal, Marlene K Veddegjerde, Mia Vanebo, Lena Elg-
saas, Åse Veddeng, Julie O Hoddevik, Karoline Fylling 
Vinje, Andrine Sanden

Gutter 12
Fra venstre: Stefan Liljevold, Lars Johan Indreeide, Ivar
Trengereid, Erik Blomvik Dyb, Benjamin Hjelseth, Peter 
Remme, Sture Martinussen, Vilfred Vedde Tranvåg, Tho-
mas Hauan, Sebastian Vestre
Ikke tilstede: Thomas Åkre og Simon Vågnes

Jenter 12
Bak fra venstre: Sunniva Vågnes, Irmelin Ø. Salen, Emilie
V. Jakobsen, Martine V. Larsen, Julie Engkrog.
Forran fra venstre: Ida Louise Reite, Ingeborg Ness, 
Charlotte Vinje, Sunniva Stadsnes, Elise S. Dyrøy.
Fortran: Julie Ramstad.
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Minigutter
Bak fra venstre: Trener Gunn Skotheimsvik Årdal; Oliver
Mork Helgesen, Teodor Hoff Andersen, Teodor Nikolai 
Hjelseth, Jonas Dybvik, Per Olav Årdal, Kristoffer Robin 
Stokke, Simen Kupen, Jens Veddegjerde
Foran: Sigurd Holen, Krisoffer Volle, Peder Raknes, 
Alexander Skotheimsvik, Olav Vadseth, Jonas Krogstad, 
Sigvart Molvær, Adrian Bore Vestre



Mini jenter 1-2
Desse er på bildet: Bak fra venstre: Sara  Vinje, Lalita
Brandal, Sofie Vegsund, Linnea Aarseth, Hedda Østrem, 
Matilde Kinden, Sara Melika Belmaachi og Ida Hovden.
Midten fra venstre: Emma Størksen, Thea Kristin Ves-
tre, Alva Fikserstrand, Martine Hjelvik, Sara Gjetham-
mer, Emma Kristiansen, Aurora Pedersen og Lina-Marie 
Stokke. Framme fra venstre: Thea Nossen, Sara Veg-
sund, Sara Elise Sommer, Celine Salen, Jenny Fylling, 
Louise Tanberg, Amanda Henningsen og Marius Johnsen 
Brandt. Desse var ikke med på bildet: Fride Standal og 
Andrine Sortehaug. 

Jenter 14-1
F.F.V Julie Larsen Stadsnes, Sofie Salen, Ingvild Sæther
Dyrøy, Miriam Solevåg Molvær, Anny Karoline Blomvik, 
Emilie Sporsem Larsen 
B.F.V Christian Ytterland (Trener), Kristina Bjørk-
dal Vågnes, Monica Vegsund, Synne Vestre, Cecilie 
Hauståker Fiskerstrand, Julie Trengereid Rørvik, Monica 
Lervåg Breivik, Kamilla Alnes

Jenter 10 1-2
Øverst fra venstre: Camilla Urke, Lisa Petrine Raknes,
Andrea C.S.Brosche,Embla Aarseth, Mathea Molvær, 
Sina Lerheim Birkeland,Emilie Jensen, Benedikte Tynes 
Nederest fra venstre: Emma Veddegjerde, Malin Vågnes 
Jakobsen, Carla L.S.Brosche, Madelen R. Fylling, 
Solveig Eivindsen, Karoline Fylling Vinje, Andrea Skaar 
Andersen.
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Jenter 14-2
Bak fra venstre: Cecilie Hoff, Bertine Olsen, Jenny 
Lepperød, Andrea Havnegjerde, Helene Hauknes, Marte 
Fylling, Marius Vatne ( trener ) Foran fra venstre : Fride 
Holen, Sara Nymark Kristiansen, Katarina Sunde.
Ikkje tilstede på bildet: Regine Sofie Frøyen og Victoria 
Myklebust. 

Mini jenter 3
Bak fra venstre: Hege Marielle Eriksen, Carla Brosche,
Tiril Alme Løvgren, Helene Dybvik Gårdsvoll, Johanne-
Marie Talberg Andersen, Tiril Fylling og Amalie Vollvik.
Framme fra venstre: Malin Fylling, Vilde Skaar Kroken, 
Frida P. Nybø, MatheaSolevåg Molvær, Sara Larsen og 
Natalie Danielsen.



Tidleg på 1960 tallet var håndball en utendørs idrett, 
vi spelte kamper på dei forskjellege skuleplassane 
rundt om på Sunnmøre. 
Her i Langevåg var det ei bane på Devoldfabrikken 
som vi fekk bruke. Vi hadde og trening på Mylna, 
men det var bere ei lita periode fordi det var for 
mange betongsøyler som da kom midt i spillebanen. 
Vi fekk og trening i den lille gymsalen på Langevåg 
skule (Breidablikk) om vinteren. 
I fra 1964 – 66 var det seriespill i fra mai til midten 
av september, dei åra vann vi  kretsmeisterskapet. 
Kan du tenke deg å spille håndball ute i all slags vær. 
Andre lag som var med var Herd, Larsnes, Ellingsøy, 
Hødd, Hovdebygda, Ringen og Stranda.
Så ca i 1970/71 kom endeleg den første hallen til 
Sunnmøre, Ørstahallen. Det var starten på håndball 
som innendørsidrett. Da vart det stor forandring på 
spilleforholda, gløymt var våte baner og glatte baller.
Sesongen71/72 vart vi vinner av 3 div. i Møre & 
Romsdal, da skulle det spilles kvallik mot vinner av 
avd. Sør Trøndelag som var I.L Leik om opprykk til 
2-div. Men Leik trakk laget sitt i fra denne kampen så 
da var vi klare for 2-div. spel og dette uten eigen hall 
en gang, alle hjemmekampene spilte vi i Ørstahallen.
I Ørsta vart vi godt mottekne og vi reiste inn på en 
del helgatreninger i fra fredag til søndag. Med tren-
ingskamper som avslutning for weekenden. Så det 
blei en godt sammensveisa gjeng som forberedte seg 
til nye oppgaver.
Og vår første sesong i 2-div. vart ein kamp i toppen 
av tabellen, selv om Trondheimsavisene dømde oss 
i bunnen ble det en solid delt 2. plass etter Skogn. 
Langevåg hadde lik poengsum  som Strindheim men 
dei gjekk foran på målforskjellen. Så det var lite om 
å gjere før Langevåg kunne blitt et 1. div. lag.
Så til sesongen 1973/74, da kom endeleg Fagerli-
hallen og takk og lov for det, da fekk vi endeleg ei 
heimebane som vi fekk litt tilhørighet til. Vi hadde 

nokre minnerike år i 2-div. der vi fikk møte lag i fra 
heile landet, det blei mange lange reiser i fra nord 
til sør. Men med en supporter gjeng som støtta oss 
trofast, så klarte vi 10 sesonger i 2-div.
Ironisk nok så fekk vi spele siste sesongen i Sulahal-
len, da rykte vi ned til 3-div.
Men når eg ser alle flotte håndball spillerne i Lan-
gevåg og alle dei talenta som er her, så håpar eg og 
trur at vi atter kjem til topps, og med alle dei flinke 
trenarane, positive foreldre og andre så må det bare 
gå en veg. Ikke minst med verdens beste publikum. 
Eg er glad og stolt av og kunne være i dette supre 
håndball miljøet, ta vare på hverandre.

”GØY MED HÅNDBALL”
HILSEN HILD J

tilbakeblikk Langevåg håndball


