SESONGEN 2019

N O R BO RG

M AG A S I N ET

I dette magasinet får du ein nærmare presentasjon av badminton-, fotball -og trimgruppa, samt diverse reportasjar. Fotball
er den største aktiviteten i idrettslaget vårt, og vil, naturleg nok, bli gitt den største merksemda i magasinet. På biletet ser
vi Jenter 13 med årets første pokal.
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KOMMENTAR FRÅ HOVUDLAGSLEIAR
Sesongen 2019 står for døren for fotballen i Norborg, og for seniorene ser jo det lovende ut utfra resultatene i treningskampene hittil.
Samarbeidet med Brattvåg som startet før sesongen i fjor var vellykket, og laget rykket rett opp igjen til 4.div etter kun en sesong i 5 div.
Samarbeidet fortsetter på samme måte i år, og så får vi håpe at vi nå etablerer oss godt i 4. div. og kanskje til og med kan kjempe i
toppen? Vi gleder oss til å følge både senior og juniorlaget gjennom kommende sesong.
Det har vært ekstra fokus på å skape et bedre tilbud for de eldste i de aldersbestemte klassene denne sesongen, og fotballgruppa har
jobba hardt med å få på plass et treningstilbud og en sammensetning av trinnene til det beste for alle. Og det jobbes spesielt hardt med
å få til et tilbud og legge til rette for at vi klarer å få til et tilbud for alderstrinnene fra 13-17 år. De siste årene har kullene i denne
aldersgruppen blitt for små for at vi har fått til et tilbud til dem, og de som står igjen har måttet skifte klubb for å få drive med fotball.
Jeg håper at fotballgruppa lykkes med dette arbeidet, som selvsagt må jobbes med på lang sikt. I år satser vi i hvert fall på å få til et
tilbud for G13. Selv om det ser ut til å holde knapt og de må ha hjelp av andre aldersgrupper, så gir det likevel tilbud til et årstrinn mer
enn i fjor. Det er spesielt på gutte siden vi har hatt en negativ utvikling de siste årene, og jobber hardt for å beholde tilbudet så lenge
som mulig. For jentene har vi derimot hatt en svært positiv utvikling de siste årene, og for tiden så har vi faktisk flere aktive jenter enn
gutter i de aldersbestemte klassene.
I badminton gruppa jobbes det også godt, og der gir begrensingen seg av hall- og trenerkapasitet, noe som har gjort at vi i perioder faktisk har hatt venteliste for å få begynne med badminton. Nå har vi en fin gruppe med 12-14 åringer som driver badminton aktivt og gjør
det godt på turneringer. Bak dem kommer det også en enda større gruppe med unger i alderen 8-12, og flere av disse er også med på
turneringer. En aktiv foreldre gruppe som koser seg sammen med barna på turneringene gjør at vi har god fremgang i badmintongruppa
for tida, og vi bare gleder oss til å få på plass den nye hallen i Søvika. For i skrivende stund så mangler vi bare i underkant av et par
hunder tusen for å ha på plass finansieringen for hallen, og det ser ut til at vi kan slippe jubelen løs for at hallen kommer til å bli bygget.
Men arbeidet er ikke ferdig med dette, og mer penger må samles inn. Heldigvis er det flere bedrifter og enda flere privatpersoner som
av ulike grunner har sitte litt «på gjerdet» hittil, og disse vil få muligheten til å bidra når vi skal fylle hallen med aktivitet. Da trenger vi
både idrettsmateriell og annet innbo til hallen. Så salget av andelsbrev vil fortsette videre, og vi oppfordrer alle dere som ikke har bidratt om å kontakte hallkomiteen eller Norborg styret for å få gjort deres bidrag. Og så må vi takke alle dere som alt har bidratt. Norborg
land har faktisk samlet sammen nesten 15 millioner hittil, noe som viser at hallen er sterkt ønsket! Dette vil virkelig bli et fantastisk
bidrag til all kulturell aktivitet i Norborg land, og ellers i Haram kommune. Norborg har tatt på seg å stå for oppføringen av hallen, men
her kommer mange flere enn oss i Norborg til å få en flott samlingsplass og muligheter for gode aktivitetstilbud.
Jeg vil oppfordre alle som brenner inne med en interesse for en aktivitet som vi ikke har tilbud om i dag om å melde seg for å skape så
mye aktivitet som mulig i hallen. Mitt personlige håp er at vi kan få til en turngruppe i Norborg. Jeg tror vi har grunnlag for å få til dette i
vårt omegn om vi bare finner noen som har interesse og mulighet å lede og få til et slikt tilbud.
I trimgruppa fortsetter det gode arbeidet med å skape aktivitet for friluftsinteresserte. Poster rundt omkring i fjellheimen blir vedlikeholdt, og stier merket og holdt åpne. Noen myrlendt områder fikk i fjor også lagt ned treplatter/broer, så nå kan vi nesten gå på Tverrbotshornet i tøflene :-) De har også innarbeidd en ny tradisjon med familiedagen i Uggedalen. Et flott tilbud som jeg personlig synes er
svært hyggelig å benytte seg av sammen med barna. I tillegg til det tradisjonelle arbeidet til trimgruppa ute i skog og mark, så har de
den siste tiden startet opp med trim i gymsalen i Søvika. En dag i uke samler de seg til styrketrening der. Det er både en gruppe for
damer og en for menn, så det er bare å ta kontakt med trimgruppa så får de nok plass til flere. (Ikke minst nå som vi får oss ny hall).
Til slutt vil jeg som vanlig ønske alle medlemmer Lykke til med sesongen, og gjestende lag, dommere og publikum velkommen til Uggedal Stadion!
Om noen skulle ønske å få kontakt med de ulike gruppene finner dere kontaktinfo på www.norborg.com
Leder I.L. Norborg
Per Gunnar Søvik
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STYRET I HOVUDLAGET

Lena Toven (leiar Fotball), Kamilla Grande (sekretær), Liv Valaker (styremedlem), Randi Ulla Nogva (leiar Badminton), Elisabeth Stavik (leiar Trim), Per Gunnar Søvik (leiar Hovudstyret) og Anders Toven (kasserar, øk.ansvarleg, nestleiar).

Du finn oss på sosiale medier:
Norborg IL Badminton
Norborg Fleirbrukshall
Norborg Fotball
Norborg Trimgruppe

Norborg_Fotball
#Norborg

Nettside: www.norborg.com

Meld deg inn i Norborg—vi har plass til alle i eit sunt, trygt og godt miljø! Kontaktinfo finn du på norborg.com.
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FOREININGA NORBORG FLEIRBRUKSHALL

Styret: Terje Søvik (nestleiar), Kristian Søviknes (styremedlem), Christian Søvik (leiar), Randi Ulla Nogva (styremedlem) og
Tonje Mikalsen Fiskergård (styremedlem).
Foreininga Norborg Fleirbrukshall vart stifta 14.02.2019. Oppgåva til foreininga er å stå for organiseringa og dagleg drift
av Norborg Fleirbrukshall, samt sikre at verdiane i bygget blir ivaretatt på best mogeleg måte. Foreininga skal også arbeide for at Norborg Fleirbrukshall blir den naturlege arena for kultur- og idrettsaktiviteter i ytre del av Haram Kommune.
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PROSJEKTET NORBORG FLEIRBRUKSHALL
Som de fleste nå sikkert har fått med seg er vi svært nær ved å endelig kunne realisere prosjektet Norborg Fleirbrukshall.
Selv om vi pr. dags dato ikke har fått helt på plass den lokale finansieringen, jobber vi videre med alt det andre som må på
plass før vi kan sette spaden i jorden. Målsettingen har hele tiden vært å komme i mål med alt forarbeidet så hurtig som
mulig slik at vi muligens kan starte byggingen allerede sommeren 2019.
Dette prosjektet har vært gjennom en lang og interessant prosess siden dannelsen av hallgruppa vinteren 2016/2017.
Hallgruppa har jobbet svært målrettet innenfor flere områder samtidig for å drive prosjektet fremover. Den første store milepælen gruppen stod ovenfor var presentasjonen av prosjektet under det ekstraordinære årsmøtet i Vestre Haram Vasslag i Februar 2018. Flerbrukshallen var planlagt finansiert på samme måten som de fleste andre lignende prosjekter; 1/3
fra kommunen, 1/3 fra tippemidler og 1/3 fra lokal finansiering. Tildeling av midler fra kommune og Norsk Tipping forutsatte imidlertid at vi kunne stille en garanti for at den lokale finansieringen var på plass. Med en estimert kostnadsramme
på 45 mill. kroner for hele prosjektet, betød det at det lokale bidraget ville komme på 15 mill. kr. Den eneste realistiske
måten å få stilt en garanti for et så stort beløp mente vi var å be om hjelp fra det lokale vasslaget.
Vi hadde en relativ kort tidsfrist før søknaden om tippemidler skulle sendes inn, så vi satset derfor på at folket ville si ja til
å bli med å bidra på denne måten slik at vi fikk på plass den nødvendige garantien for å komme videre. Hallgruppa satte
derfor i gang med forberedelsene til det som kom til å bli en svært viktig presentasjon. Det skulle utarbeides budsjett, finansieringsplan, behovsanalyse, tegninger og tippemiddelsøknad. Det skulle også innhentes informasjon om relevante
erfaringer fra andre lignende anlegg i nærområdet. Det skulle gjøres et tomtevalg. Det skulle avholdes møter med kommuneledelsen for å sikre at prosjektet fikk plass på økonomiplanen til kommunen.
Som alle vet ble det et svært positivt resultat for hallprosjektet på det ekstraordinære årsmøtet i vasslaget. Med stort flertall ble det vedtatt å bidra med å støtte prosjektet over økt vassavgift, så da hadde vi den garantien vi trengte for å gå videre med prosjektet. På møtet var vi tydelige på at vi skulle jobbe videre med den lokale finansieringen. Nå som vi hadde den
viktige garantien på plass hadde vi bedre tid til å jobbe mer med å få til en bredere fordeling av kostnadene for alle bedrifter og privatpersoner i hele Norborgland. Vi visste at flere bedrifter var villige til å bidra økonomisk, men da under forutsetning av at folket viste en positiv innstilling til dette prosjektet.
Etter årsmøtet i vasslaget ble hallgruppen delt inn i to undergrupper, der den ene undergruppen skulle jobbe videre med
økonomi og lokal finansiering, og den andre skulle jobbe videre med prosjektering og forslag til driftsmodell av hallen.
Økonomigruppen begynte med å arrangere informasjonsmøter for lokalt næringsliv der det ble gitt en nærmere presentasjon og gjennomgang av prosjektet. I tillegg begynte de å jobbe frem et forslag til andelsbrev for privatpersoner. Etter at
møte med lokale bedrifter var gjennomført, og bidragene fra disse begynte å komme inn, ble det besluttet å arrangere et
nytt informasjonsmøte for folket i Norborgland. Dette møtet ble avholdt på Forsamlingshuset 12. November 2018. Her
informerte hallgruppa om status for prosjektet, samt planene med å endre måten den lokale finansieringen skulle legges
opp på. Istedenfor å hente hele beløpet inn som økt vassavgift for abonnentene i Vestre Haram Vasslag alene, som inntil
videre hadde vært en midlertidig løsning, skulle en altså nå komme i gang med å fordele bidraget utover blant bedrifter,
organisasjoner, lag og privatpersoner i hele Norborgland i form av andelsbrev.
Prosjekteringsgruppen på sin side hadde jobbet videre med å utarbeide tegninger, utkast til driftsavtale samt å arrangere
dialogmøte med fremtidige brukere av hallen. I tillegg ble det igangsatt planlegging av opprettelse av en forening som
skulle stå for den daglige driften av hallen på vegne av Norborg Anleggsutvikling AS.
Torsdag 14. Februar i år ble det så avholdt stiftelsesmøte for Foreningen Norborg Fleirbrukshall (FNF) på klubbhuset i
Uggedalen. På dette møtet ble foreningens vedtekter vedtatt og det ble valgt inn personer til de ulike vervene som en slik
forening skal ha. Styret i FNF har så i ettertid jobbet videre med registrering i Brønnøysund, samt å opprette nødvendige
avtaler som skal styre forholdet mellom FNF, Norborg Anleggsutvikling AS og Haram kommune.
Situasjonen for prosjektet per dags dato (26. Mars 2019) er at den lokale finansieringen nå bare mangler i underkant av
200 000 kroner på å være på plass. Det har tatt tid, men vi er svært fornøyd og takknemlig med de bidragene som har
kommet inn fra privatpersoner, lokalt næringsliv, lag og organisasjoner. Anbudsdokumentene for byggingen av hallen er
nesten på plass, og de nødvendige avtalene med kommunen blir i disse dager ferdigstilt. Slik det ser ut nå blir det hall i
Norborgland!

Hallgruppa v/Terje Søvik

SESONGEN 2019

Side 9

NORBORG MAGASINET

Johansen V.V.S AS
Skjelt-Iver bakken 1, 6270 Brattvåg
www.johansen.no
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NORBORG BADMINTONGRUPPE

Styret i Badmintogruppa er Randi Ulla Nogva (leiar), Frank Hartmann (kasserer), Per Gunnar Søvik (sekretær), Rune Enoksen (styremedlem), Ingrid Stene Olsen (ungdomsrepresentant) og Randi Hurlen (styremedlem, ikke til stede på bildet).
Sesongen 18/19 har vi hatt ca. 50 medlemmer, og av disse er 30 under 18 år.
Badmintongruppa har treningstider i Brattvåghallen, i Eidet Kulturhall og i gymsalen i Søvika, fordelt på ulike grupper etter
ferdighet og alder. Det har vært en fin gjeng på trening denne sesongen, der flere av spillerne har hatt stor framgang, noe
som også har resultert i gode resultat på turneringer – både lokalt og nasjonalt. Denne sesongen har vi arrangert vår årlige Norborg Sparbanken Møre Cup, samt Kretsmesterskapet for MidtNorge Sør. Det var stor deltakelse på begge arrangementa, og avviklinga gikk knirkefritt. I tillegg til turneringer har vi også arrangert Kick-off, Jentesamling og Klubbturnering.
Norborg har spilt i 1. divisjon, der vi stilte med et sammensatt lag sammen med Leksvik BK. Leksvik BK er den tidligere
klubben til vår hovedtrener Fredrik Lian. Resultatmessig var det ikke suksess, da laget bare ble nr. 7 av totalt 8 lag i serien.
Vi i Badmintongruppa gleder oss stort til Norborg Fleirbrukshall står ferdig. Det blir en av de fineste hallene i Norge spesielt tilrettelagt for vår idrett. Hallen vil gi oss svært gode muligheter til å vokse - både mht antall medlemmer, men også
med tanke på sportslig nivå, da vi får muligheten til å trene flere økter per uke enn vi gjør i dag.
Styret i badmintongruppa oppfordrer alle til å like Facebooksida vår Norborg IL Badminton. Der legg vi fortløpende ut nyheter og resultater om oss og medlemmene våre.
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NORBORG BADMINTON

Noralf Gamlem, Randi Ulla Nogva og Rune Enoksen reiste
alle hjem med medaljer fra Veteran-NM i
Orkanger.

Heidi Hartmann med
1. premie i DSU13.

Ronja Hartmann med
3. premie i DSU15.
Det gror godt i badmintongruppa. Trener Fredrik Lian med noen av sine
treningsvillige spillere.

Håkon Kvalvåg Hofseth med 1.
premie i Herresingel B og Herredouble D under KM MidtNorge

Norborgtrener og –spiller Fredrik
Lian i aksjon.

Mia Henriksen og Celine Søvik Solvang under
KM MidtNorge Sør.
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STYRET I NORBORG FOTBALLGRUPPE

André Larsen (sportsleg leiar), Tarjei Gjerset Urkedal (sportsleg leiar yngres), Arve Grande (materialforvaltar), Jostein Witsø
(materialforvaltar), Monica Elise Kjærstad Søvik (sekretær), Lena Toven (leiar) og Henning Sandbakk (kasserar). Turid Volstad (leiar
økonomigruppa) var ikkje til stades.

Vi håper at akkurat du har lyst til å spele fotball i Norborg.
Ta kontakt om du ønsker informasjon om kva vi kan tilby.

Lena Toven
Telefon: 40 23 74 04
E-post: norborg.fotball@norborg.com
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LEIAR NORBORG FOTBALLGRUPPE

Tusen takk til ALLE for 2018!
Fotballsesongen 2019 er i gang og vi er klar for fotballmoro :-)
Med et A-lag i 4. divisjon i samarbeid med Brattvåg IL, to Juniorlag, 1. og 3. divisjon, i samarbeid med Brattvåg IL og 11 lag
i aldersbestemte klasser, vil det bli mye moro og god underholdning i Uggedalen.
Håper mange vil besøke den flotte stadion vår, både store og små, gamle og unge - like godt på trening som på kamp. Vi
har en fantastisk gjeng som driver vedlikehold av banene slik at disse er i tipp topp stand hele året. Og vi setter stor pris
på alle som hjelper til å holde hjulene i gang gjennom dugnader og annet arbeid. Dette medfører vi kan ha åpent anlegg
hele året og den som ønsker å trene eller leke med vennene sine, kan gjøre det når som helst.
I løpet av året skal vi ha dommerkurs, førstehjelpskurs, miniturnering 8-9 år, fotballskole, keepertrening, arrangement
rundt enkelte A-lagskamper, inspirasjon til trenere, felles treninger for aldersbestemte og sikkert mer til :-) Vi vil jobbe
hardt med rekruttering og legge til rette for at alle kan ha det gøy med fotballen og at sporten preges av respekt, rettferdighet og positive holdninger.
Fair Play regler vi skal følge:
Vis respekt for treneren, dommeren og spillets regler.
Vis respekt for laget og lagkameratene dine.
Vis respekt for dine motspillere.
Møt presis til trening, kamper eller andre avtaler.
Ikke vær med på mobbing, rasisme eller annen dårlig oppførsel.
Bidra til at alle trives og har det gøy med fotballen.
Tap og vinn med samme sinn!

Fotballstyret består av en positiv gjeng og vi vil stå på for å dra med oss flest mulig på «laget» og skape et miljø med masse
glede, ærlighet, frivillighet, lojalitet og likeverd.

Fotballgruppa ønsker å rette en spesiell takk til Valaker Bakeri, Coop Marked Søvik, Spar Søvik og Coop Extra Brattvåg for
sponsing og gode priser til det vi måtte trenge. Stor takk til Siv Søvik Kjærstad som hjelper oss å reklamere for det vi har
for sal — kopper, luer, sesongkort med mer.

Ønsker alle lykke til med sesongen!
Lena Toven, leder fotballgruppa.
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Coop Marked — Søvik

Tlf. 702 12 622
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TRENARKOMMENTAR HERRELAGET
Velkommen til kamp på Uggedal stadion og rundt om på Sunnmøre i 2019!
Etter en kjapp tur nedom 5.divisjon er vi i år tilbake der vi høyrer heime i 4.divisjon på Sunnmøre. Oppholdet i 5.divisjon i
fjor ble en reise i lykkerus, målglede og klubbrekorder etter at vi starta litt haltende de første serierundene. 100 seriemål
og mange gode stunder i Uggedalen senere så er vi i år klare for tøffere motstand i 4.divisjon.
Som i fjor så samarbeider vi med Brattvåg for å stille et slagkraftig lag der unge og talentfulle ungdommer i kombinasjon
med noen rutinerte spillere utgjør stammen i laget. I tillegg til dette så vil vi supplere med reserver fra Brattvåg sin 2.div
stall, og i kombinasjon så skal dette gi et slagkraftig lag som forhåpentligvis skal bite godt fra seg i årets 4.divisjon.
Ambisjonene for årets sesong er å få plukket så mye poeng som mulig tidlig slik vi unngår å hamne i nedrykkssonen. I
kombinasjon med dette så ønsker vi å fortsette å utvikle spillet vårt. Når de oransje spillerne entrer banen i sesongen
2019 så skal vi sjå en gjeng med spillere som er fremoverrettet, lysten på å sette press på motstanderen og som skal behandle ballen som en kjærlig venn og kompis vi ønsker å holde i laget.
Siden i fjor så har vi til i år fått utvidet grunnstammen i laget. For det første så har vi fått beholde spillerne fra i fjor, og når
vi i tillegg har henta opp noen svært treningsvillige og talentfulle spillere fra fjorårets G19 lag så har vi hatt ei god stamme
på rundt 18 spillere på hver trening. Treningsviljen, innsatsen, samholdet og ønske om å bli betre i årets treningsgruppe er
nok noe av det sterkeste vi har hatt på mange sesonger. Det er flott å sjå hvordan de i fellesskap har tatt seg tid til felles
mat etter trening, sosialtur på ski til Bjorli og bidratt til en skikkelig god garderobekultur før og etter trening/kamp.
I mars så fikk vi inn Pedro Calisto som keepertrener for keepergruppa vår. En særs dyktig person med blant annet erfaring
fra Akademiet til Boavista i Portugal og flere år bak seg som keepertrener i 2div for Brattvåg. Pedro har kommet inn som et
friskt pust som garantert kommer til å videreutvikle keeperne våre og det defensive arbeidet vårt. Keeperen er ofte ei avglemt folkerase, men det er særs kjekt å sjå her at Norborg og Brattvåg i fellesskap ønsker å satse på disse gjennom å få
inn Pedro i denne jobben. Vi gleder oss til å sjå resultatene av dette utover i sesongen.
På vegne på spillergruppa og klubben så håper vi at vi får god støtte fra deg, andre supportere og fotballelskere fra Haram
kommune på Uggedal stadion og på bortebane i årets sesong. 4.divisjon er breddefotball på sitt beste og kvaliteten er bra
på mange lag. Ærverdige hardt satsende Sunnmørslag som Bergsøy, Volda, Ørsta, Rollon, Hødd2 med flere som ønsker
seg oppover i divisjonssystemet vil i år besøke oss. Bidrag fra tribunen vil heve våres unge spillere og i fellesskap så kan vi
oppnå fotballglede, resultat og felles suksess.

Kristian Søviknes
Trenar A-laget
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HERRELAGET

B.f.v. Pedro Calisto (keepertrener), Vidar Nilsen Rogne, Anders Toven, Tor Abelseth, Magnus Austbø Seth, Ole Johan Urke,
Tobias Jensen, Nikolai Jensen, Siver Davik, Per Kristian Helle Hildre, Fredrik Hurlen og Kristian Søviknes (trener).
F.f.v. Jesper Vos, Lars Mikalsen, Marius Fylling Rogne, Kjell Terje Brusdal, Sander Arntsen, Benjamin Rørhus, Per Kristian
Grytten Søvik, Gard Rogne, Magnus Jenssen og Eirik Vågnes.

Sesongkort!
No kan du kjøpe deg sesongkort til Norborg/Brattvåg2 sine heimekampar i Uggedalen for berre kroner 400,- Sesongkortet
får du kjøpt på Coop Marked Søvik og første heimekamp.
Billettprisar:
Vaksen: 70,Ungdom/honnør: 40,- (Barn under 16 år har gratis adgang)

Scoringsklubben!
I år startar vi opp igjen scoringsklubben.
Kvart medlem forpliktar seg til å betale kr. 10,- pr. mål i Norborg sine 4. divisjonskampar.
Faktura blir sendt ut etter sesongen.
Premiar:
1. premie til verdi av kr. 3000,2. premie til verdi av kr. 2000,3. premie til verdi av kr. 1000,Trekning etter sesongen.
Pengane vil gå til vedlikehald av anlegg og drift av Norborg.
Påmelding på norborg.com og på heimekampane.
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DEI NYE I A-STALLEN
Norborg Magasinet har fått sjefen over alle sjefar, Nikolai Jensen, til å sei nokre ord om nykomarane i stallen.

Siver Davik:
Oppvaksen i Brattvåg med mor frå Gamlem. Då er det perfekt med spel for Norborg/Brattvåg. Fekk nokre kampar
i fjor haust. Støvsuger på midtbana som ryddar opp etter medspelarane både på og utanfor bana. Er også kjend
for å ofre alt i kvar einaste nærkamp, ikkje minst dei munnlege kampane med dommarane undervegs.

Fredrik Hurlen:
Stortalentet frå Brattvåg har bygd seg opp igjen etter eit par års skademareritt. No er det forsvararar i 4. divisjon
som skal få mareritt! Er ofte å sjå vandrande i ulendt terreng bak mål for å hente ballar han har skutt over tverra.
Sjølvsagt berre for å få litt ekstra trening av kneet.. Ei glede å ha i gruppa, sjølv om han spring frå meg, nei, dei
fleste andre på laget, meina eg.
Eirik Vågnes:
Fortnite? Vågnes har betre kontroll enn dei fleste. Brattvåg-guten har også sjeldan god kontroll på ballen og er
alltid orientert, eigenskapar som kjem godt med på midtbana. Ikkje la deg lure av fysikken, du rekk ikkje å knekke
han før han har vendt deg av og levert ei strøken pasning.
Sander Arntsen:

Keeper og leiar over unghynane, med god grunn. Guten med dei store hanskane tek ansvar og ser kva som må
gjerast. Brattvågaren blir også stadig varmare i trøya og kan fort bli å sjå i buret frå start i løpet av sesongen, eg
har i alle fall trua. Du har kanskje ikkje tenkt over at han snakkar? Det kjem.
Per Kristian Helle Hildre:
PK Helle viste enorm skåringsform på G16 Brattvåg, no viser han gang på gang at det lønar seg å ha tilslaget til
ein hest og farta til ei antilope på spissplass i seniorfotballen også. Målfarleg ungdom frå Helland som aldri kjem
med noko anna enn gullkorn når han opnar munnen, kjekt med slike.
Per Kristian Grytten Søvik:
Kombinert back, midtbane og kjekkas frå Søvika som må høyre ting to gongar før han deligerar oppgåvane vidare
til «dei verkelege unghynane». Sjølv om leiar Arntsen ikkje alltid er nøgd er PK Søvik kanskje ein av dei mest komplette av unghynane med tanke på fysikk, orientering og val med ball.
Tobias Jensen:
Ekte grytastranding som har sett fram til å spele på naturgras i den oransje drakta igjen etter åra i gult. Prega av
ein ro med ballen som kan få sjølv kremen på tribuna i Uggedalen til å gispe. Og ja, den unge midtstopparen, som
alltid er først på ballen, er bror til broren, ikkje alltid like lett å sjå forskjell.
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A-STALLEN

Tor
abelseth

Magnus
Jenssen

-

Andre
larsen

magnus
seth

kristoffer
søviknes

nikolai
jensen

jesper
vos

Ole Johan
Urke

Vidar nilsen
Rogne

Per-Stian
alvestad

lars
mikalsen

-
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Anders
toven

Fredrik
Hurlen

jonas
Holmeset

Kjell terje
brusdal

Ådne
Hellandsvik

ruben
Holmeset

Per-Kristian
Søvik

Gard
rogne

Per-Kristian
Hildre

Tobias
jensen

eirik
vÅgnes

benjamin
rørhus

-
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siver
davik

kristian
Søviknes

sander
arntsen

marius
rogne

pedro
calisto

helge
uggedal

Flest kampar som trenar:

Flest mål for Norborg i 3. og 4. divisjon:

Trenar

År

Kampar

Sigrar

Spelar

Mål

Ivar Roald

1995-97, 08-10

123

45

Tarjei Urkedal

115

Sigmund Gjerset

1968-70, 72, 74, 78, 84, 87

122

50

Kristoffer Søviknes

81

Per Skotte

1979-81, 83, 90

98

34

Kim Idar Krogsethagen

67

Sindre Hildre

1999-03

92

50

Ole Johan Urke

46

Kristian Søviknes

2011, 16, 17-

69

28

Geir Ove Grønli

40

Oddmund Otterlei

2013-14, 16

67

29

Adrian Håbet

36

Helge Uggedal

1987-89

56

25

Steffen Grytten

31

Visste du at 15. mai er det 50 år sidan Norborg tok sin
første heimesiger. Svein Gjerset vart matchvinnar i 1-0
sigeren over Longva & Flem.

Visste du at 17. april 2009 vann Norborg sin første seriekamp i 3. divisjon. Hareid vart slått 3-0 på bortebane etter
mål av Steffen Grytten og Adrian Håbet (2).
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TERMINLISTE HERRELAGET I 4. DIVISJON

Torsdag

25. april

Kl. 1830

Norborg/Brattvåg2

-

Larsnes/Gursken

Fredag

3. mai

Kl. 1830

Blindheim

-

Norborg/Brattvåg2

Fredag

10. mai

Kl. 1900

Bergsøy

-

Norborg/Brattvåg2

Onsdag

15. mai

Kl. 1830

Norborg/Brattvåg2

-

Valder

Torsdag

23. mai

Kl. 1830

Emblem

-

Norborg/Brattvåg2

Onsdag

29. mai

Kl. 1830

Norborg/Brattvåg2

-

Rollon

Torsdag

6. juni

Kl. 1830

SIF/Hessa

-

Norborg/Brattvåg2

Fredag

14. juni

Kl. 1830

Norborg/Brattvåg2

-

Ørsta

Fredag

21. juni

Kl. 1900

Volda

-

Norborg/Brattvåg2

Tysdag

25. juni

Kl. 1830

Norborg/Brattvåg2

-

Hareid

Måndag

1. juli

Kl. 1830

Norborg/Brattvåg2

-

Hødd2

Torsdag

15. august Kl. 1900

Larsnes/Gursken

-

Norborg/Brattvåg2

Torsdag

22. august Kl. 1830

Norborg/Brattvåg2

-

Blindheim

Fredag

30. august Kl. 1900

Norborg/Brattvåg2

-

Bergsøy

Torsdag

5. sep.

Kl. 1900

Valder

-

Norborg/Brattvåg2

Torsdag

12. sep.

Kl. 1825

Norborg/Brattvåg2

-

Emblem

Fredag

20. sep.

Kl. 1830

Rollon

-

Norborg/Brattvåg2

Torsdag

26. sep.

Kl. 1830

Norborg/Brattvåg2

-

SIF/Hessa

Fredag

4. okt.

Kl. 1900

Ørsta

-

Norborg/Brattvåg2

Fredag

11. okt.

Kl. 1900

Norborg/Brattvåg2

-

Volda

Måndag

14. okt.

Kl. 1830

Hødd2

-

Norborg/Brattvåg2

Fredag

25. okt.

Kl. 1830

Hareid

-

Norborg/Brattvåg2
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PRESENTASJON 4. DIVISJON
Bergsøy var berre målskilnaden unna å rykke opp i fjor. Har satsa hardt i 10 år, men aldri
greidd å tatt steget opp som ein topp 5 klubb på Sunnmøre. Dei tidlegare Hødd-spelarane
Magnus Myklebust og Franjo Tepuric er lagets største stjerner. I fjor vart Tepuric toppscorar i
4. divisjon med 24 mål. Etter to år på 2. plass i divisjonen trur vi det endeleg er klart for opprykksjubel i Fosnavåg.

Rollon har jobba godt i mange år etter at klubben stod utan lag på slutten av 90-talet. Har
ein rutinert og god stall, og krydra den med Kenneth Diallo i vinter. Får Rollon i gong den
målfarlege spelaren så blir dei kvite og blå veldig vanskelege å slå. Var nær ved å slå Herd
ut av cupen i mars. Vi trur Rollon blir best av laga bak Bergsøy og tek 2. plassen.

Volda skuffa litt i fjor med sin 4. plass. Har fått ny trenar i Lars Petter Rønnestad, men har
skuffa i treningskampane. Mange skader kan vere forklaringa på det. Treningskampar og
seriekampar er likevel to forskjellege ting, så vi trur Volda vaknar når det blir kamp om poeng. Skal på papiret ha eit godt nok lag til å ta ein «pallplass».

Valder var like suverene i 5. divisjon 2017 som våre gutar var i fjor. Styrte inn til ein
trygg 8. plass i sin comeback sesong i 4. divisjon. Har i vinter forsterka laget med å
blant anna henta heim Erlend Synnes Skjong frå Herd. Vi trur Valder blir å finne i toppen av årets 4. divisjon og står klar til å ta ein pallplass om Volda svikter.

Hødd har hatt store problem både økonomisk og i leiinga. Har ein tynn A-stall og det vil også gå
utover 2. laget. Gjekk stort sett av bana som slakt i divisjonen over i fjor, og har avlyst fleire treningskampar i år på grunn av mangel på folk. Har tradisjonelt hatt mykje talent, så vil nok ta
plass på øvre halvdel, men skal få det tøft med å blande seg inn i den ypparste opprykksstrid.
5. plass trur vi.

Ørsta leverte ein god sesong etter opprykket året før og tok 7. plassen. Vi har ikkje sett
Ørsta sidan 2016, men legg til merke at Knut Erik Myklebust har utvikla seg til å bli ein
habil spiss. Med 13 mål kom han på 4. plass på toppscorarlista. Har leverte brukbare treningskampar i vinter og bør kunne styre inn til ein plass på øvre halvdel. 6. plass trur vi.
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PRESENTASJON 4. DIVISJON
Emblem leverte ein sterk fjorårssesong med 3. plass og var for første gong inne blant dei ti
beste laga på Sunnmøre. Trenar Sindre Knutsen har fått jobba i fred i mange år og bygd opp
eit direktespelande og fysisk sterkt lag. Hadde i fjor rutinerte spelarar som Finn Alvestad,
Didrik Fløtre og Thomas Gjøsund. I år har Alvestad lagt opp, medan ting tyder på at Gjøsund
finn seg ein anna klubb i nærleiken. Vi trur Emblem tek nokre steg ned på tabellen.

Norborg/Brattvåg2 var suverene i fjorårets 5. divisjon, men denne divisjonen held eit heilt anna nivå. Vi trur likevel vårt lag vil takle dette godt. Har mange unge spelarar med fart og teknikk, og med innslag frå Brattvåg sin A-stall så skal vi bli vanskelege å slå. Vil nok variere i
prestasjonane, men ein plass på øvre halvdel er innan rekkevidde om ein unngår skader på
sentrale spelarar. Vi går kanskje litt defensivt ut når vi plasserer laget på 8. plass.

Larsnes/Gursken har i fleire år kjempa på nedre halvdel. Vi trur ikkje det endrar seg i år. Har
nokre rutinerte og gode spelarar, men både lag og stall er for ujamt til å kome særleg høgt
på tabellen. Anders Vaagen ser fortsatt ut til å halde koken, men toppscorar med 5 mål er
ikkje så mykje å skryte av. Vi trur «Gulars» skal ha ein maks sesong for å styre unna botnstrid.

Tradisjonsrike Skarbøvik fusjonerte med Hessa framfor fjorårssesongen. Fekk ein pangstart med tre strake sigrar, men det vart etter kvart tøffare og tapte sine fire siste. Ein 6.
plass var likevel respektabelt, men no har storscorar Nils Ottar Sandø lagt fotballskoa på
hylla for godt. Har slete i treningskampane. Går mot ein tøff sesong som kan ende med
nedrykk om ikkje ein redningsaksjon kjem på plass.

Blindheim hadde ein pangstart på fjorårssesongen og sikra seg då ei så stor luke på Langevåg at dei haldt unna sjølv om forma etter kvart vart litt meir varierande. Ser ut til å få inn
rutinerte Thomas Gjøsund frå Emblem, og det vil gi Blindheim eit løft. Hadde ein romantisk
spelestil i fjor og vil nok bli hardt straffa på dette nivået om dei held fram med det. Fekk juling av Norborg i begge kampane i fjor. Det blir botnstrid, men det blir jamt med L/G og SIF/
Hessa om plassen over streken.

Hareid tapte sine fem første og tre siste i fjor, men greidde mellom der å skrape
saman nok poeng til å stå i divisjonen. Har eit ungt mannskap som nok kan overraske i
enkelte kampar. August Brandal veit kvar målet står, og Ruben Kenneth Brandal er ein
kvalitetsspelar på dette nivået. Likevel, vi blir overraska om Hareid står i divisjonen.
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ÅDNE I DET STORE UTLAND
I fjor høst reiste Norborg-spiller Ådne Hellandsvik til USA for å studere på Grand View College. Norborg Magasinet var i slutten av mars i kontakt med Ådne for å få et innblikk om
hvordan det er å studere «over there». Ådne kommer for øvrig hjem for å spille for Norborg
når skoleåret er slutt i begynnelsen av mai.
Des Moines er hovedstaten i delstaten Iowa lokalisert midt i USA (heart of America) og
grenser blant annet til Illinois (Chicago). Tidsforskjellen til Norge er estimert til å være 7
timer bak. I Des Moines finner du 3 universiteter, derav Grand View University som jeg er
en del av. Grand View sitt fotballprogram er en del av konferansen NAIA og har de siste
10 årene vært et av de mer prestisjefylte programmene i konferansen. Vi går under navnet "Vikings" som er skolens symbol/logo.
Vi har ulike baner vi kan benytte oss av, men den mest foretrukne er gressbanen på
campus. Vi har muligheter til å bruke to kunstgressbaner like i nærheten av skolen, derav banen til skolens amerikanske fotballag. Personlig foretrekker jeg sistnevnte minst
ettersom den har yards-linjer, altså oppmerking av linjer for amerikansk fotball, som kan
være til stor forvirring for internasjonale studenter. Vi spiller ikke offisielle kamper på
noen av disse banene, da vi har et eget anlegg 5 minutter utenfor campus. Ellers har vi
på campus egen garderobe og tilgang til flere treningsstudio som blir hyppig brukt, spesielt i vintermånedene da det i år har blitt satt stadige rekorder med mengde snø og kuldegrader. Minus 30 grader står som lavest målte temperatur - skolen ble forøvrig stengt da.
Noe paradoksalt ettersom skolen liksom er "The Vikings"... Stor kontrast til temperaturen
som møtte meg i August da det var oppe i pluss 40 på det meste.
Skolesystemet her er veldig lik vår studiespesialisering på videregående. Du tar fag som
alle må ta (fellesfag), uavhengig hvilken utdanning du ønsker å sitte igjen med. Litt demotiverende å lese om amerikansk musikkhistorie når bacheloren jeg jobber mot er knytt til
International Business. Jeg tar også en fordypning i Sports Management. Det blir som en
halvveis fullført bachelor. På mange måter vil jeg si skolen her er lettere, kontra samme
nivå utdanning i Norge (universitet/høyskole). F, eks. istedenfor en stor eksamen/
innlevering ved slutten av semesteret, så er her flere mindre 1-2 timers eksamener gjennom hele semesteret. Det tar bort litt av presset og stresset, og gir deg alltid en ny sjans
til å rette opp igjen. I tillegg velger du selv hvor mange fag du vil ta i løpet av et semester,
så lenge det er under 7-8 fag, da dette overstiger maksgrensen på 18 credit" (poeng).
Hvert fag gir vanligvis 2-5 credit, alt etter hvor mange timer det undervises i uken. Med
dette kan du velge hvor lang tid du vil bruke på å fullføre bacheloren(e).
En normal dag for meg er som følger:
- Egentrening kl. 06.15
- Frokost i kafeteriaen 07.30 (kafeteriaen er forøvrig åpen hele
dagen så man har alltid tilgang til mat)
- Skole 08.00 - 13.00 (lunsj kl. 11.00)
- Skolearbeid/facetime/Europeiske fotballkamper/slappe av,
frem til trening med laget 15.15
- Fotballtrening fra 15.15 - 17.00
- Middag/kvelds 18.00
- Skolearbeid etter middag frem til leggetid
Som man kan forstå så er en av fordelene med å være her,
slik jeg ser det, at man i all hovedsak kun har seg selv å tenke
på, som gjør at det er enklere å strukturere hverdagen.

Følgende nasjonaliteter er representert på laget: USA, Danmark,
Norge, Finland, Tyskland, Ungarn, Spania, Italia, England, Skottland, Sør-Afrika, Costa Rica, Panama og Brasil. Ådne med
draktnr. 11.
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Største savnet hjemmefra er uten tvil vann fra Urkedalsvatnet og Uggedal
Stadion. Må si det er ekstremt dårlig kvalitet på de aller fleste gressbanene her og kunstgressbanene for den del, selv om amerikanerne selv tror
de er innafor (kan ikke akkurat klandre dem ettersom de ikke har vært i
Uggedalen). Så savnet etter å springe utpå nyklipt Uggedal Stadion er stor,
men selvfølgelig er største savnet folk hjemme, med kjæresten i spissen. Jeg føler dog jeg har fått mye ut av oppholdet her, både ved å få ting i
mer perspektiv og vokst som en «independent human being».
Ådne Hellandsvik, Iowa, USA.
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EI LEGENDE LEGG OPP!
Det er litt surrealistisk, og vi veit ikkje heilt om vi skal tru på det, men Tarjei Gjerset Urkedal har annonsert at han gir seg på Norborg
sitt A-lag.
Er dette ei endeleg beslutning, eller ligg skoa framme så om Kristian ringe å sei det er krise so stille du? Eg stilte riktig nok på ein internkamp fordi dei mangla folk—det enda med blåveis—så ja, no legg eg opp.
-Det har jo vore tjue sesongar med stort sett oppturar, så eg er prisgitt for å ha fått vore ein del av det klubben har fått til. Frå å vere eit
botnlag i 6. divisjon i 1999 til å rykke opp året etter. Det er nok det opprykket eg også held som det mest spesielle. Det var det første
og det kom noko uventa. Vi tok store steg det året og interessa i og rundt laget var stigande. Vi måtte jo gjere det meste sjølv på den
tida. Heilt ulikt slik det vart utover 2000-talet. Vi var ein kameratgjeng som fiksa det meste til kampen sjølv. Til og med vaffelrøra laga
vi. Den stod vel mødrene for, Tarjei? Hehe, kanskje. Men vi var flittig og alle stilte på dugnad. Eller ikkje alltid. Vi vart kalla inn til dugnad den dagen vi skulle spele siste seriekamp mot Ravn/Brattvåg2. Då prioriterte vi kampen. Det gjekk vel ikkje heilt som planlagt
med den kampen? Nei, vi trudde jo at vi måtte vinne for å sikre 2. plassen, som ga kvalik. til 5. divisjon. Vi låg under 3-2, utlikna til 3-3
og brente så straffe på overtid. Vi var bombesikre på at Rollon hadde slått Fiskarstranda, så vi var ein deppa gjeng som gjekk av bana.
Det var jo ingen tweeting av resultat den tida, så vi hadde vel kome til Årset då vi fekk ein telefon om at Rollon også berre hadde spelt
uavgjort, og at det var vi som fekk sjansen i kvalik. Skal sei det vart jubel i bilen til «Neven» då.
Som tenåring så spelte du først på sonelag og så ein tur innom krinslaget til Sunnmøre. Du fekk på starten av 2000-talet forespørslar
frå både Brattvåg og Langevåg, men det var aldri aktuelt for deg? Nei, eg følte det å spele for Norborg saman med kameratane mine
var det riktige for meg. Så eg var i grunn aldri frista. Det å yte og bidra for samfunnet her i Norborg-land gir meg mykje glede, og det er
nok derfor eg også har haldt på så lenge. Så det er ikkje mål om å få alle rekordane i klubben som har vore drivkrafta? Nei, det har eg
eit avslappa forhold til. Sjølv om det kjekt å ha fått såpass mange kampar og mål, så er det meir stas å få oppleve det å dra med Norborg til Bergen og Sogndal for å spele kamp. Det er eigentleg spinnvilt å tenke på at ein så liten klubb tok den reisa. Det er dei minnene
eg sette mest pris på. Treningsleirane, Øyacup, å gå frå å spele framfor dei 20-30 faste tilskodarane på slutten av 90-talet til fleire
hundre både i Søvikdalen og i Uggedalen. Det sosiale utanfor bana. Mange glede eg ikkje ville ha vore for utan.
Du har haldt på med fotball i sikkert 30 år. Det blir vel rart å ikkje spele kamp no når serien starta? Litt rart blir det vel. Eg hadde jo
håpt at «Herrer Trim Elite» skulle melde på eit 7-ar lag slik at eg kunne slenge meg med der av og til, så litt trist at det ikkje vart noko
av. Det har jo vore eit flott tilbod i mange år og hadde vore kjekt å av og til blitt med på.
Sjølv om du gir deg som spelar så gir du deg ikkje i Norborg? Nei, eg blir nok å sjå i Uggedalen i litt andre roller som trenar for sonen
mitt sitt lag, og som supportar av eit 4. divisjonslag eg trur kan gjere det godt.
Vi takkar Tarjei for tjue flotte sesongar og alt han har gitt som spelar. Lykke til som fotballpensjonist.
Helsingar frå tidlegare lagkameratar:
-No seier han det er slutt, fortel Frode meg. Den har eg høyrt før, men greitt. No er det vel berre Kiss som har hatt fleire comeback.
Verdsrekord i vellukka driblingar utan å kunne drible. Flest kampar. Flest seriemål. Flest mål óg, ser eg på nettsida. Det siste må vere
fake news. Du har i alle fall sprunge mest, jobba hardast og halde ved like ein tradisjon. Uansett talet på kampar og mål, så er det viktigaste for klubben at du har sett og halde ved like ein standard. Det skal bety noko å ta på seg Norborg-drakta. Det viktigaste for meg og
andre er at du er heil ved som person, lagkamerat og kamerat. No er det berre å vente på at Kristian ringer. Set på lydlaus.
Kim Idar Krogsethagen
-Tarjei, ej he nok samtlege Norborg-spelarar bak meg når eg takka deg for å vise oss kva ekte innsats er, og kva det vil seie å spele med
hjertet utanpå drakta. Det einaste som var 110% sikkert før kvar kamp, så var det at du jobba hardast, sprang mest, og irriterte flest
motspelarar. Du var ein inspirasjon i kvar einaste kamp sjøl om du påstod du var småskada og måtte ta det rolig.. Bånn gass i 90 minutt uansett. Takk for å vere eit førebilete både på og utanfor bana. Det har vore ei sann glede å få spelt saman med deg.
Steffen Grytten
-Synd du gir deg, Tarjei. Det var alltid moro å ta tuneller på deg på trening og Bygdakamp.

André Larsen
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Oddmund Otterlei har mange gonga prøvd å
fått Tarjei til Brattvåg. I staden var det Tarjei
som fekk Oddmund til Norborg.

Tarjei er den einaste som har nådd 500 kampar for Norborg. Jubileumskampen var
mot Valder, 22. juni 2015. Dagen vart feira med siger, målgjevande, plakett og
blomar. Fotballformann Audun Mikalsen til høgre.

Tarjei har alltid hatt ein god tone med dommarane.
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TIDENES NORBORG 11-AR
I fjor var det 50 år sidan Norborg starta med eit herrelag i fotball. Sidan starten i 1968 så har 344 gutar og menn tatt på
seg Norborg si A-lagsdrakt med ære, glede, nervøsitet, og kanskje til og med følt tvang. Tarjei Gjerset Urkedal har tatt på
seg drakta klart flest gongar med 569. Vi syns det er på tide å sette opp ein tidenes 11-ar.
Kriteriane for å vere vurdert til laget er minst 100 A-kampar. Totalt har 80 spelarar nådd det talet. Mange talent vil dermed
falle frå, men vi føler at det er spelarar som har bidratt gjennom fleire år som fortener å vere på laget. Dersom vi spør
hundre forskjellege personar om kva lag dei hadde tatt ut, så hadde vi nok fått hundre ulike svar. Norborg Magasinet ga
ansvaret til Helge Uggedal og Frode Stormyr Engeset i å diskutere seg fram til den endelege elleveren.

ESPEN WOLD
Kampar: 151
Aktiv: 1995-98, 2009-13

STEIN ERIK REITAN

ROGER GRYTTEN

MORTEN KALVØ

CHRISTIAN SØVIK

Kampar/mål: 426/29

Kampar/mål: 279/2

Kampar/mål: 146/5

Kampar/mål: 251/36

Aktiv: 1995-2010

Aktiv: 1995-97, 1999-2010

Aktiv: 1997-98, 01-03, 08-11

Aktiv: 1993-2006

TARJEI URKEDAL

SVEIN GJERSET

SIGMUND GJERSET

OLE JOHAN URKE

Kampar/mål: 569/235

Kampar/mål: 414/?

Kampar/mål: 360/?

Kampar/mål: 347/100

Aktiv: 1999-2018

Aktiv: 1968-1988

Aktiv: 1968-80-talet

Aktiv: 2005-

KRISTOFFER SØVIKNES

KIM IDAR KROGSETHAGEN

Kampar/mål: 365/147

Kampar/mål: 261/213

Aktiv: 2005-

Aktiv: 1999-2009
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LAGUTTAK
Målvakt: Norborg har sidan starten hatt ein god tradisjon i å få fram gode målvakter og fleire av dei har spelt på større klubbar enn vår.
Øyvind Grytten vakta målet i Brattvåg gjennom fleire år på 80-talet. Ikkje den største målvakta, men kjapp og god på strek. Geir Roar
Gamlem hadde fleire sesongar i Langevåg og Brattvåg, og hadde ein god sesong for Norborg då vi vart krinsmeistrar i 2008, men han
vi rangerer høgast av våre målvakter er likevel Espen Wold. Etter eit par gode sesongar i Norborg gjekk han til Brattvåg sommaren 98
og var fast der i mange år. Seriøs, god fysikk og autoritær gjorde han til ein god allround keeper som skapte tryggleik i forsvaret sitt.
Espen tek dermed plass i målet.
Forsvar: Her er det også mange å velge mellom, spesielt på stopparplass. Så mange at vi vurderte ein stoppartrio, men vi vel ein velprøvd forsvarsfirar. Christian Søvik gjer seg fortent til venstrebacken. Bra fysikk, rask, god 1-mot-1 og ein stødig venstrefot. På høgrebacken var vi heller ikkje særleg i tvil at denne tilfalt Stein Erik Reitan. Klubblegenda som var den første til å passere Svein Gjerset sin
tilsynelatande uslåelege kamprekord, har sine fleste kampar på midtbana, men vart av Ivar Roald satt ned på h.b. då vi spelte vår første sesong i 3. divisjon. Med kløkt og god nærteknikk var han stødig som h.b. På stopparplass fekk vi eit uttaksproblem med berre to
ledige plassar. Roger Grytten var den første som vart satt opp. Vi har sagt det før, og kan seie det igjen. Hadde Roger vakse opp i Ulsteinvik så hadde han spelt fast på Hødd. Men heldigvis så er han norborgar. Bra tempo, god teknikk og ei god fotballhjerne var han
ein spelande midtstoppartype. Dessverre var han plaga av ein kneskade i store delar av karriera, men 279 kampar er respektabelt. Ein
anna med etternamn Grytten kunne også fått plass på laget. Rolf Grytten hadde eit stort talent, men tok som så mange andre grytastrandarar plass på ein båt. 171 kampar vart det likevel og også uttak på Haramslaget. Plass på tidenes Norborg 11-ar. Blir det likevel
ikkje. For etter diskusjonar, går den andre stopparplassen til Morten Kalvø. Morten kunne kome rett frå Australia, ta plass på laget og
ruve i forsvaret. Beinhard i duellane rydda han opp alt av høge ballar. Ein klar leiar på bana som passa perfekt som makker til Roger.
Dermed må også yngste bror Kalvø ta plass på benken, men den meir teknisk slepne Elling Mikal var særs nær plass på laget.
Midtbane: Vi skal vel ikkje feie under teppet at Norborg har likt å finne raskaste veg mot mål med ei langpasning. Vi har dermed hatt
mange løpssterke midtbanespelarar med god evne til å vinne 2. ballar. Sigmund Gjerset var ikkje berre flink til å vinne 2. ballar. Etter
spel hos Ravn og Ellingsøy kom han tilbake då Norborg starta lag. På 70-talets lag var Sigmund fotballspelaren på laget, saman med
den meir offensive og målfarlege Svein Gjerset. Vi sette dermed opp Sigmund som den defensive og Svein som den offensive av dei to
sentrale. Ein annan som har vakse opp på Gjerset tek plass på høgrekant. Tømraren som passerte dei begge på adelskalenderen og
kanskje held den plassen til evig tid, nemleg Tarjei Gjerset Urkedal. Han har ikkje berre flest kampar, han har også flest mål. Vi kunne
ha plassert han som spiss der han tuppa inn mål etter mål og tok Norborg til 3. divisjon i 2008 og var blant toppscorarane i 3. divisjon
2009. Både Brattvåg og Langevåg var ute etter Tarjei på 2000-talet, men Tarjei er ein erke-norborgar og let seg aldri friste. Ein suveren
innsats, løpskraft og ei eiga evne til å få med seg ballen gjer han til bankers på laget. På den andre sida finn vi ein høgrebeint venstrekant i Ole Johan Urke. Med sine nokre og 190 centimeter er det likevel langs bakken han har sine styrker. Gong på gong har han lurt
forsvararar med å rykke seg inn i bana og klinke ballen i nota. Tidlegare i vinter skaut han seg inn blant dei få spelarane som har nådd
100 mål i Norborg si A-lagstrøye. Han får dermed plassen på laget i konkurranse med den venstrebeinte klubblegenda Kristian Søviknes. I si storheitstid fora «Snes» sine spissar med bananinnlegg, eller ferdigscora innlegg, som han sjølv kallar det. Likevel, det blir
plass på benken fram til Ole Johan må ut med skade. For det vil vel garantert skje? På benken plasserer vi også Christian Sæther,
André Larsen og Adrian Håbet. Spelarar som kunne herje med 3. og 4. divisjonsmotstandarar på gode dagar.

På spissplassane så var det ingen tvil. Kim Idar Krogsethagen var enorm då Norborg starta si reise frå 6. til 4. divisjon og har klubbrekorden med flest mål i ein sesong då han banka inn 32 mål i 4. divisjon 2003. Med fart, fysikk, teknikk og målteft var han eit mareritt
for alle forsvar. Han vart då også belønna med ein plass på pressens lag mot AaFK. Spelte seinare for lag som Fana, Varegg og Lysekloster, men kom dei første åra alltid heim om sommaren for å spele ei handfull kampar for Norborg. Makker blir Kristoffer Søviknes.
Ikkje den naturlege målscoraren, men med ein voldsom vinnarvilje, duellkraft og fart har han skapt panikk i mangt eit forsvar. 147 mål
har det blitt, og er med det blant dei med flest mål i Norborg-drakta. Ser vi litt bak dei to så er Geir Ove Grønli den nærmaste. Ein viktig
spelar då Norborg tok steget oppover divisjonane. Både som midtbanespelar og spiss. Den hovudsterke spelaren netta heile 108 gongar, 40 av dei i 3. og 4. divisjon, fram til karriera tok ein brå slutt då han vart kvesta på ein bedriftskamp.
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TILBAKEBLIKK

Lillejenter 1996!
B.f.v. Linda Engeset, Jeanette Risbakk, Ingrid Ahrens og Silje Mathisen.
F.f.v. Anette Sæter, Julianne Stavik, Kristine Ringstad, Camilla Sande, Madeleine Dale og Monica Alvestad.

Håkon Grytten Gartneri
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HERRER FOTBALL TRIM
For første gong på 15 år vil Norborg ikkje ha eit B-lag 7-ar eller 11-ar påmeldt i serien. Laget vil likevel halde fram med å
trene søndagar kl. 20 på Uggedal KGB. Dette er treningar som er opne for alle, uansett form, kjønn og alder.
Bilete frå 2006 då Norborg herrer 7-ar vann si
avdeling suverent og spelte KM-finalar mot dei to
andre avdelingsvinnarane; Brandal og AaFK. Det
vart diverre 10-7 tap på skuleplassen i Brandal i
første KM-kamp. Ein måtte dermed vinne med
fire mål over eit AaFK-lag, som ikkje hadde tapt
på fleire år. Siger vart det, men diverre berre med
6-5, framfor godt over 100 tilskodarar på Uggedal
grus. AaFK med Per Joar Hansen på laget vart
dermed krinsmeistrar. På biletet, som for øvreg
ikkje er frå KM-finalen, ser vi b.f.v. André Larsen,
Martin Holmeset, Kristian Furnes og Kristian Søviknes. Første rekke; Biarte Hånes, Audun Mikalsen, Ronnie Gamlem og Vebjørn Grytten. Liggjande; Knut Ivar Bjørlykhaug.
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LEIAR YNGRES
Norborg skal vere ein kjekk klubb for store og små. Ein klubb som tek vare på enkeltmennesket og som skaper godt samhald og bygger god lagfølelse frå ung alder.
Vi stiller i år med 11 aldersbestemte lag, 6 gutelag og 5 jentelag. I tillegg håper vi at vi får i gong 6 åringar i løpet av vårsesongen også.
Aktiviteten varierer frå miniturneringer, cup, 5-er, 7-er og 9-er serie. Vi skal for første gong stille med jentelag i 9-er serie i
år, dette blir ein ny og spennande erfaring for J13 laget.
Vi skal i år også arrangere miniturnering i Uggedalen. Nytt av året er at det er delt opp i mindre turneringar. Først ut er for
8-9 åringar som skal arrangerast i Uggedalen 4. mai, seinare blir det to litt mindre turneringar i veke 24 og 34.
Vi har stort sett hatt spelarar frå det tradisjonelle Norborgland, men har i år fått gleda av å ønske velkomen til nokre jenter og gutar frå Vatne/Tennfjord og Hildre.
Følgjande lag er påmeldt: J8, J10, J11, J13, J14, G7, G8, G9, G10, G12 og G13.
Det er sjølvsagt kjekt med kampar, men den viktigaste jobben blir gjort kvar veke i Uggedalen. Det er nemleg på treningane grunnlaget blir lagt. Det er der grunnlaget for trivsel, samhald og utvikling blir lagt. Vi har mange flinke trenarar som
stiller opp og bidreg til nettopp dette.
Vi planlegge også i år å ha fotballskule i Uggedalen, den er i år satt opp i veke 27. Dette er ei veke seinare enn i fjor, men
det kan eventuelt bli justeringar sidan alt ikkje er låst pr dags dato. Fotballskulen blir i år leia av Matias Mork Vatneødegård, saman med instruktørar frå juniorlaget og lokale jenter som speler på samarbeidslaget Brattvåg/Ravn. Vi håper på
godt ver, stor oppslutning og at alle set igjen med ei positiv og lærerik oppleving!
Vel møtt til ein ny kjekk sesong i Uggedalen.

Tarjei G. Urkedal
Sportsleg leiar yngres
IL Norborg
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FOTBALLSKULE

Norborg sin fotballskule blir i år haldt i veke 27 (1. til 5. juli) på Uggedal KGB.
ALDER 7-14 ÅR

Leiar for fotballskulen blir Matias Mork Vateødegård, samt instruktørar frå Juniorlaget.
Matias (21) kjem frå Vatne og studerer til dagleg i Volda. Han har spelt på Norborg sitt A-lag og er ein
særs teknisk spelar med god speleforståing. Så her er det berre å melde på den håpefulle for fotballundervisning og fotballeik av øvste klasse.
PÅMELDINGSFRIST 5. JUNI 2019.
Plassen er sikra når betaling er registrert. Betalingsfrist: 12. juni 2019.
Klubbhuset vil vere opent frå kl. 08.00 – 15.00 med leiarar til stades.

Pris kr 1.000,- inkludert lunsj og fruktmåltid.
Pris for søsken (barn nr. 2, 3 -) er kr 750,-. pr. barn.
Betaling til kontonr.: 3910.43.08744
Påmelding til norborg.fotball@norborg.com
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GUTAR 7 ÅR

B.f.v. Ann Katrin Hjelle (lagleiar), Tobias Søvik Hjelle, Matheus Rønstad, Jonas Hansen Sandbakk, Nathaniel Løvold Søviknes, Jonatan Olsen Grytten, Austin Antonsen, Håvard Grytten (trener) og Geir Håvard Rønstad (trener).
F.f.v. Liam Hjelle Sæter, Julie Standal, Ainas Ivanauskas og Elias Brusdal Osvik.

CIRCLE K BRATTVÅG
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GUTAR 8 ÅR

Tarjei Gjerset Urkedal (trener), Krzysztof Jan Obuchowski, Lukasz Anuszkiewicz, Emil Ringstad Midtlid, Thomas Toven, Nils
Martin Sellereite og Lukas Volstad Antonsen.
Lagleiarar: Anne Marthe Søviknes og Kristine Ringstad Midtlid.
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JENTER 8 ÅR

Aurora Gjerset Holmeseth (trener), Anna Oline Nordang Longvanes, Clara Løvøy, Julie Standal, Dina Volstad Holmeseth,
Lykke Elise Søvik Solvang, Sofie Larsen Witsø og Isabell Sjåstad (trener).
Lagleiar: Christina Larsen.
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GUTAR 9 ÅR

Tarjei Gjerset Urkedal (trener), Nickolas Cardoso Gamlem, Felix Søviknes Urkedal, Alexander Hildre Urkedal, Benjamin Døving, Filip Rogne, Fredrik Sørli og Sanjai Mangaleswaran.
Lagleiarar: Anne Marthe Søviknes og Kristine Ringstad Midtlid.
Søndag 28.04

Kl. 1400

Herd

-

Norborg

Tysdag 07.05

Kl. 1830

Norborg

-

Spjelkavik

Laurdag 18.05

Kl. 1400

Skodje

-

Norborg

Onsdag 29.05

Kl. 1830

Norborg

-

Brattvåg

Onsdag 05.06

Kl. 1830

Ørskog

-

Norborg

Onsdag 28.08

Kl. 1830

Norborg

-

Herd

Onsdag 04.09

Kl. 1830

Spjelkavik

-

Norborg

Onsdag 18.09

Kl. 1830

Norborg

-

Skodje

Onsdag 02.10

Kl. 1900

Brattvåg

-

Norborg

Onsdag 16.10

Kl. 1830

Norborg

-

Ørskog
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GUTAR 10 ÅR

Hans Jørgen Hjelle (trener), Marius Søvik Hjelle, Julian Hjelle Sæter, Nicklas Løvold Søviknes og
Mathias Lausund. F.f.v. Adomas Kiserauskas, Bryan Abongwa og Magnus Brusdal Osvik.
Lagleiar:Stella Abongwa.

24.04

Kl. 1830

Giske

-

Norborg

28.05

Kl. 1830

Ravn

-

Norborg

30.04

Kl. 1830

Norborg

-

Harøy

04.06

Kl. 1830

Norborg

-

Vigra

13.05

Kl. 1830

Valder

-

Norborg

11.06

Kl. 1830

HaNo

-

Norborg

21.05

Kl. 1830

Norborg

-

Brattvåg

18.06

Kl. 1830

Norborg

-

Skodje
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JENTER 10 ÅR

Kamilla Grande (lagleiar), Agnes Søvik Gunnarsdottir, Emily Rabiab, Line-Sofie Nogva Grytten, Vilde Lausund, Leah Knoff
Strand og Anna Mikalsen (trener).
F.f.v. Darja Maria Abuzatoaie, Erica Dulgeheru og Karen Uggedal Søvik.

Tysdag 30.04

Kl. 1830

Ravn

-

Norborg

Onsdag 08.05

Kl. 1830

Norborg

-

Godøy

Onsdag 15.05

Kl. 1830

Norborg

-

Brattvåg

Onsdag 22.05

Kl. 1830

Skodje

-

Norborg

Onsdag 05.06

Kl. 1830

Norborg

-

HaNo

Onsdag 12.06

Kl. 1830

Vigra

-

Norborg

Onsdag 19.06

Kl. 1830

Norborg

-

Valder
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JENTER 11 ÅR

Hilde-Beate Hildrestrand (lagleiar) Linnea Strid Midtlid, Sarah Flem Stavik, Aileen Risbakk-Solheim, Evelina Rudzite og Cato
Solheim (trener).
F.f.v. Ane Hedda Hildrestrand Grande, Zara Volstad, Ida Hansen Sandbakk og Martine Ringstad Midtlid.

Måndag 29.04

Kl. 1830

Norborg

-

Spjelkavik

Tysdag 07.05

Kl. 1830

Skodje

-

Norborg

Måndag 13.05

Kl. 1830

Norborg

-

Ravn

Måndag 27.05

Kl. 1830

Norborg

-

Ørskog

Måndag 03.06

Kl. 1830

Herd

-

Norborg

Tysdag 11.06

Kl. 1830

Norborg

-

HaNo

Måndag 17.06

Kl. 1830

Stordal

-

Norborg
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GUTAR 12 & 13 ÅR

Camilla Johansen (trener), Trym Valaker Røren, Jan-Oscar Vik, Matei Marin, Mikal Gjerde, Robert Dulgheru, Peder Uggedal
Søvik og Monica E. K. Søvik (lagleiar).
F.f.v: Tobias Waage, Henrik Søvik Dahl, Jann Tore Søvik, Caspian Grande, Oliver Witsø, Hans Martin Grytten Søvik og Daniel
Olai Vambeseth. Ikkje til stades: Kai Mangkala Grytten og Nikolai Jensen (trener).

Terminliste G12

Terminliste G13

Måndag 29.04 Kl. 1830

Norborg

-

Emblem

Torsdag 25.04 Kl. 1830 Harøy

- Norborg

Tysdag 07.05

SIF/Hessa

-

Norborg

Torsdag 02.05 Kl. 1830 Norborg

- Ørskog

Måndag 13.05 Kl. 1830

Norborg

-

Harøy

Tysdag 07.05

Kl. 1830 Spjelkavik2

- Norborg

Måndag 20.05 Kl. 1830

Ravn

-

Norborg

Tysdag 14.05

Kl. 1830 Norborg

- Godøy/Giske

Måndag 27.05 Kl. 1830

Norborg

-

HaNo

Torsdag 30.05 Kl. 1830 Norborg

- Harøy

Måndag 03.06 Kl. 1830

Emblem

-

Norborg

Torsdag 06.06 Kl. 1830 Ørskog

- Norborg

Tysdag 11.06

Norborg

-

SIF/Hessa

Tysdag 11.06

Kl. 1830 Norborg

- Spjelkavik2

Harøy

-

Norborg

Tysdag 18.06

Kl. 1830 Godøy/Giske

- Norborg

Kl. 1830

Kl. 1830

Måndag 17.06 Kl. 1830
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JENTER 13 ÅR

Audun Mikalsen (trener), Thea Risbakk Solheim, Fredrikke Fagerli Gamlem, Sofie Vatnehol, Aurora Hånes, Sofie Sandbakk, Celina Uggedal, Luna Volstad og Hege Pia Sandbakk (trener)
F.f.v. Anna Nicoline Urkedal, Lisa Alvestad Mikalsen, Linnea Krogsæter, Lilja Rishaug Vestre, Johanne Standal og Linnea
Hildre Elstad. Ikkje til stades: Line Mikalsen (trener), Trond Elstad (trener) og Lena Gjerset (lagleiar).

Tysdag 23.04

Kl. 1830

Norborg

-

Harøy

Søndag 28.04

Kl. 1400

Herd1

-

Norborg

Tysdag 07.05

Kl. 1830

Norborg

-

Stranda

Torsdag 16.05

Kl. 1830

Spjelkavik

-

Norborg

Tysdag 21.05

Kl. 1830

Norborg

-

SIF/Hessa

Søndag 26.05

Kl. 1400

Aksla

-

Norborg

Onsdag 05.06

Kl. 1830

Norborg

-

Tjørvåg/Moltustranda

Torsdag 13.06

Kl. 1830

Guard

-

Norborg

Tysdag 18.06

Kl. 1830

Norborg

-

Ellingsøy
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Autorisert Elektroinstallatør T- Volstad.
Terøya 11, 6280 SØVIK.
' Telef./ Fax: 70 21 26 27. 70 21 27 01.
6 Epost : avolstad@
( Mob: 90 79 71 95.
C El.-installasjonar.
C El.-prosjektering.
C El.-konsulent bygg / skip.
Elektro. Aut. Nr.: 2571. Org. Nr. 976 240 499 MVA.
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JENTER 14 ÅR

Audun Mikalsen (trener), Angela Dackfors, Samantha Uggedal, Josefine Victoria Grytten Reitan og Hege Pia Sandbakk
(lagleiar). F.f.v. Aurora Gjerset Holmeseth, Olea Hildre-Almstad, Helena Klemetsen Birkelund og Isabell Sjåstad. Ikkje til
stades: Alexandra Torholm Eide, Line Mikalsen (trener), Trond Elstad (trener) og Lena Gjerset (lagleiar)

Onsdag 01.05

Kl. 1830

Norborg

-

Spjelkavik

Onsdag 08.05

Kl. 1830

Guard

-

Norborg

Onsdag 15.05

Kl. 1830

Norborg

-

Hareid

Onsdag 29.05

Kl. 1830

Norborg

-

Stordal

Tysdag 04.06

Kl. 1830

Gjerdsvika/Gursken -

Norborg

Onsdag 12.06

Kl. 1830

Norborg

-

Sæbø

Onsdag 19.06

Kl. 1830

Volda2

-

Norborg
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BRATTVÅG/NORBORG/HARØY GUTAR 19 ÅR

4. rad: Marius Otterlei Hurlen, Daniel Forsland, Ahmad Darwish, Viktor Skuseth, Fredrik Rogne, Johan Lie, Martin Witsø og
Aleksander Otterlei.
3. rad: Marius Fylling Rogne (trener), Ådne Uksnøy, Tobias Jensen, Daniel Bjørlykke, Eirik Valaker Røren, Tomas Haugen og
Per Kristian Helle Hildre.
2. rad: Fredrik Hurlen, Sander Tharaldsen, Robin Bergtun, Sander Arntsen, Saravin Sadasaralingam, Adrian Bjørlykke (K),
Vidar Nilsen Rogne og Siver Davik.
1. rad: Gard Rogne, Per Kristian Grytten Søvik, Eirik Vågnes, Rikard Anderson, Erling Otterlei, Anders Finnøy og Nikolai
Ellingsæter. Ikkje til stades: Alexander Jonassen (trener) og Igor Pekarskiy.
Vi har kome godt ut i sesongoppkøyringa for juniorlaget Brattvåg/Norborg/Harøy. Vi har til no spelt fire kampar, der det har
blitt tre tap og ein siger. Vi har ikkje lagt nokon vekt på resultata endå, men heller fokusert på å få i gong spelarar og
byggje relasjonar. Vi har ein tropp på 31 spelarar, noko som har gjort at vi har fått på plass eit 2erlag. Det visar at
samarbeidet mellom våre tre klubbar allereie frå sesongstart gir avkastning!
Vi har sett på trening at vi har byrja å ta form og komme oss nærmare slik vi ynskjer å sjå ut. Når ein har ein tropp på 31
mann tar det tid å lære seg namn og spelarane å kjenne, men eg og Alexander Jonassen har no endeleg blitt kjent med
spelarane og vi kan sette oss i høggir for at alle skal vere skjerpa og klar til sesongstart 22.april.
Vi gler oss mykje til årets sesong med både eit lag i 1.divisjon og eit lag i 3.divisjon. Vi kjem til å få brukt heile troppen, og
alle vil få speletid. Det er svært gledeleg at ein får brukt alle ein har tilgjengeleg! I årets sesong blir målet å komme blant
topp fire, og bli forhandskvalifisert til 1.divisjon til sesongen 2020. Det målet skal bli nådd med eit aggressivt,
ballspelande lag som angrip med tempo. Vi har kvalitetane til å greie dette og skal gjere vårt ypparste for å nå vårt mål!
Trener Junior 2019
Marius Rogne
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TERMINLISTE GUTAR 19 ÅR
Måndag 22.04

Kl. 1830

Langevåg

-

Brattvåg/Norborg/Harøy

Måndag 29.04

Kl. 1900

Brattvåg/Norborg/Harøy

-

FK Sykkylven/SIL

Måndag 06.05

Kl. 1815

Herd1

-

Brattvåg/Norborg/Harøy

Måndag 13.05

Kl. 1830

Ørskog

-

Brattvåg/Norborg/Harøy

Måndag 20.05

Kl. 1900

Brattvåg/Norborg/Harøy

-

Blindheim

Måndag 27.05

Kl. 1830

Aksla

-

Brattvåg/Norborg/Harøy

Måndag 03.06

Kl. 1900

Brattvåg/Norborg/Harøy

-

Bergsøy

Tysdag 11.06

Kl. 1830

Spjelkavik

-

Brattvåg/Norborg/Harøy

Måndag 19.08

Kl. 1900

Brattvåg/Norborg/Harøy

-

Langevåg

Måndag 26.08

Kl. 1845

FK Sykkylven/SIL

-

Brattvåg/Norborg/Harøy

Måndag 02.09

Kl. 1900

Brattvåg/Norborg/Harøy

-

Herd1

Måndag 09.09

Kl. 1900

Brattvåg/Norborg/Harøy

-

Ørskog

Måndag 16.09

Kl. 1830

Blindheim

-

Brattvåg/Norborg/Harøy

Måndag 23.09

Kl. 1900

Brattvåg/Norborg/Harøy

-

Aksla

Måndag 30.09

Kl. 1830

Bergsøy

-

Brattvåg/Norborg/Harøy

Måndag 14.10

Kl. 1900

Brattvåg/Norborg/Harøy

-

Spjelkavik1
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PROSJEKT TOPPFOTBALL FOR DAMER

SAMARBEID: Flere klubber var representert på det åpne møtet på Herdhuset der prosjektbeskrivelsen for toppfotballsatsinga vart presentert, 7. februar. Blant de fremmøtte fant vi fra venstre Tom Lahti, Magnus Antonsen
(begge Spjelkavik), Halvor Lie (Fortuna), Audun Mikalsen (Norborg), Lena Gjerset (Norborg) og Bjørn Oskar Haukeberg (Sunnmøre fotballkrets). FOTO: JOSTEIN HÅLAND, SUNNMØRSPOSTEN.
– Hele Sunnmøre må med. Toppfotball for kvinner er ei savn her på Sunnmøre. Vi har spillere på alle aldersbestemte
landslag, men bare fem-seks klubber har hatt seniorlag for kvinner sammenhengende de siste 10 åra her i kretsen. Dette
prosjektet har som mål å samle hele Sunnmøre for å få ei bærekraftig klubb som skal drive med toppfotball for kvinner
seinest i 2023, sa Bjørn Oskar Haukeberg fra Sunnmøre Fotballkrets.
Lena Gjerset (lagleder J13/14) og Audun Mikalsen (trener J13/14) var Norborg sine representanter på møtet om prosjektet toppfotball damer i regi av Sunnmøre fotballkrets og FK Fortuna. Audun Mikalsen har sendt oss en orientering om hva
som ble presentert på møtet, tiltak og litt om talent i Norborg.
Sunnmøre Fotballkrets ved daglig leder Bjørn Oskar Haukeberg holdt En interessant presentasjon om kretsen sin satsingen på jenter, og målet om at FK Fortuna (2. divisjon) kan bli en stabil Toppserieklubb i nær framtid.
Følgende tiltak ble nevnt av kretsen:
-Nyansettelser i Fortuna, Eirik Hoseth, daglig leder.
-FK Fortuna har jobbet med sponsorer og fått økt budsjettet slik at det penger til økt satsing.
-Alle klubber som sokner til Fortuna er enig om at det er FK Fortuna som skal være spydspissen, likt AaFK på herresiden.
-FK Fortuna har ansvaret for Bylag og Kretslag.
-Prosjektet Jenteløftet der utvalgte kvalitetsklubber har fått tildelt et prosjektarbeid, over 3-5 år i samarbeid med Sunnmøre fotballkrets, hovedmålsetning, flest mulig lengst mulig.
-Øke snittalderen på damespillere, i dag gir jentene seg alt for tidlig.
-Overgang spillere til andre klubber, klubbene må legge til rette for at spillere kan melde overgang eller hospitere i perioder med klubber på et høyere nivå.
-Jenter oppfordres til å spille med gutter.
Det vises til at spesielt klubber som Herd J16, FK Fortuna J19 har hevdet seg på det øverste nasjonale nivå, og mange av
disse spillerne hadde fått prøvd seg i eliteserien om vi til dømes hadde vært lokalisert på Østlandet.
Kretsen har mange spillere på aldersbestemte landslag og på seniorlandslaget, uten at kretsen har et lag som spiller på
det øverste nivå.
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Konklusjonen er at Sunnmøre fotballkrets har jenter med treningsvilje, talent og gode holdninger, det jobbes godt i klubbene med jentefotball, men vi mangler spydspissen i form av en Toppserieklubb, som gjør at jentene kan bli boende på
Sunnmøre og spille fotball på toppnivå.
Hvordan vil dette prosjektet påvirke Norborg og hva kan vi bidra med?
Kan Norborg komme inn i prosjektet Jenteløftet? Nei dette er kun for klubber som er godkjent kvalitetsklubb, en så liten
klubb som vi er vil nok ikke komme dit, og det vil kanskje være feil bruk av ressurser, Det er ikke i en perm med organisasjonskart og prosedyrer på klubbhuset at fotball blir spilt og scora mål. Vi har et godt miljø for fotball i Norborg, og det er
på treningsfeltet gjennom uka utviklingen skjer, og det er der vi må være best. Vi må være flinke å gi ekstra tilbud, melde
på spillere til Satellitt (12 åringer), som er første steget til Bylag og Kretslag.
Litt om Satellitt, Bylag for jenter 2018/2019.
Det har vært ca. 90 jenter (12 år) som har vært fordelt på 3 Satellitter; Blindheim, Herd og Valder fra oktober til mars, stort
sett har samlinger vært lagt til helger. Norborg har hatt med 5 jenter på Satellitt treninger for 12 åringer på Valder, 28 jenter har hatt 12 treninger fra oktober til mars, her har våre jenter utmerket seg i positiv retning og godt oppmøte på treningene. Nå er dette første steget på landslagskulen over, 28 jenter fra Satellitt Valder har blitt til 13 som er tatt ut til Bylag,
Norborg har fått med 2 jenter.
·
Linnea Hildre Elstad (Keeper)
·
Lisa Alvestad Mikalsen (Venstre kant/spiss).
Sofie Vatnehol, har meldt overgang fra Ravn til Norborg denne sesongen, er også tatt ut til Bylag.
I tillegg var Celina Uggedal, Luna Volstad og Laura Marin med, men kom ikke med på Bylag.
Sunnmøre Fotballkrets sitt Bylag Ålesund består av en bruttotropp på 35 jenter, dette skal reduseres til 25 i løpet av våren, så her er må man stå på for å være med videre. Eirik Hoseth er ansvarlig Bylag J2006, Magne Elde (trener Fortuna),
3 trenere fra de ulike Satellitt samlingene og keepertrener jobber med jentene.
Øktene varer standard 90 minutter, øvelsene er de samme som vi gjør på våre treninger i Norborg, så det er ikke hemmelige triks eller en slags trylleformel som blir brukt. Nivået på Jentene er veldig høyt og ferdighetene står ikke tilbake til for
gutter på samme alder.
Klubben sin rolle i Satellitt:
·
Har klubben en rolle i dette bortsett fra å nominerer spillere? Nei.
·
Har trenere fra egen klubb påvirkning på uttak? Nei.
·
All kommunikasjon går gjennom spiller og foreldre.
·
Melding om uttak går direkte til spiller.
·
Klubben kan gjøre kretsen oppmerksom på spillere som har hatt stor utvikling og som bør få vise seg fram på bylag/
kretslag.
Hva kan foreldrene bidra med?
·
Det er de enkle ting som foreldrene kan bidra med.
·
Ta alvoret vekk fra det hele, det viktigste er å ha det gøy og få nye venner.
·
Motivere og være på plass når det butter imot og det vil det gjøre.
·
Vi er sjåfører å sørger for at spillerne møter i god tid og hentes etter at samlingen er slutt.
·
Passe på at spilleren kommer seg i seng kvelden før samling.
·
Passe på at spilleren spiser ordentlig før samling.
·
Passe på at spilleren er riktig kledd for vær og vind.
Til slutt er det treningsvilje, holdninger og ferdigheter til spilleren som er grunnlaget for uttak.
Hva med de som ikke kommer på Satellitt og Bylag? Det viktigste for alle er å møte opp treninger, gjøre sitt beste, spille
fotball utenom treningene. Det er mulig for spillere å komme inn på Bylag/Kretslag/Landslag dersom treningsvilje, holdninger og ferdigheter er tilstede, og spilleren blir lagt merke til av kretsen, eller Norborg melder til kretsen at spilleren bør
få prøve seg. Det er ikke mulig å si hvem som blir den beste spillerne til slutt, Satellitt/Bylag/Kretslag er kun et tillegg, utvikling skjer i hovedsak i egen klubb.
Vi kan nevne at Norborg har spillere som har gått til andre klubber og er med videre på SFK sitt Bylag/Kretslag.
·
Emil Sandbakk (2006), nå i Brattvåg, er uttatt til Bylag for gutter som den eneste fra Brattvåg IL.
·
Emma Sofie Hjelle Kvammen (2004) nå i Herd, er uttatt til Kretslag J15.
For IL Norborg, J13/14

Audun Mikalsen
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ANLEGGSUTVIKLING — 10 ÅR MED KUNSTGRAS
Leder i Norborg Anleggsutvikling Kristian Søviknes, forteller om hvordan kunstgraset kom på plass.
I 2005 ble grasbanen i Uggedalen åpnet som den siste grasbanen bygd av en breddeklubb i Norge. En bane det hadde
vært jobba med å få realisert i over ti år, og som ble til en bane med tribune og flott grasdekke som den dag i dag er av de
beste på Sunnmøre.
Det var nok de røster i klubben som i denne perioden meinte at det burde vurderes å legge kunstgrasdekke i staden for
gras på denne banen, men ildsjelene i klubben med Bernard Laverton i spissen stod på sitt. Dette kan vi være glad for i
dag når vi ser hvordan anlegget har utviklet seg i Uggedalen fra åpningen av grasbanen til der vi er i dag.
Etter byggingen av grasbanen så ble det stille på anleggsfronten i noen år før diverse ideer og tanker begynte å bli diskutert på styrerommet og i lokalsamfunnet. Til årsmøte i Norborg i 2007 så fikk årsmøte i oppgave å bestemme videre prioritering av anleggsutvikling i Uggedalen. Ei gruppe jobba for å få utvidet og bygget om klubbhuset, mens noen andre ønsket
å få lagt kunstgras på grusbanen. I et årsmøte som varte og rakk utover kvelden ble det etter 5 timer med diskusjoner vedtatt at klubben som 1.pri skulle arbeide videre med planene om kunstgrasbane før man gjorde noe mer med klubbhuset.
Ei arbeidsgruppe ble satt ned i starten av 2008, men det var først ut på høsten 2008 man begynte å arbeide.
Det ble satt ned to arbeidsgrupper, og arbeidet tok raskt fart. En gruppe for å jobbe med behovsanalyse/praktisk dugnadsarbeid og en gruppe for å jobbe med finansiering. Personene som leda gruppene var av de utålmodige sjelene som ikke
hadde tid til å vente på at ting skulle ta tid. I slutten av 2008 så var behovsanalysen godkjent, den første spillemiddelsøknaden ble sendt inn og arbeidet med å få på plass finansieringen ble igangsatt.
Første månedene av 2009 så skjedde det mye, og det skjedde fort. Først
så vedtok et ekstraordinært årsmøte i Norborg at klubben skulle gå videre
med planene og ta den økonomiske risikoen som skulle til for å få realisert
prosjektet. Det ble søkt om investeringstilskudd fra Haram Kommune på
1/3 av totalkostnaden (tilsvarende spillemiddeltilskudd) og lånegaranti.
Samtidig ble det jobbet fort og effektivt med lokal finansiering. Når kommunestyret i Haram kommune en flott torsdag ettermiddag i april vedtok å
investere 3,5 millioner kroner i prosjektet gjennom en 10 årlig låneavtale
så var også den lokale finansieringen på plass. Uka etter så ble prosjektet
sendt ut på anbud til entreprenører, leverandører av kunstgrasdekke og
lysanlegg. Anbud kom inn, anbud ble diskutert og forhandlet på og i måI juni 2009 kom de første anleggsmaskinene på
nedsskiftet mai/juni ble kontrakten med Aco Anlegg på grunnarbeid, Unisplass.
port på kunstgrasdekke og beslutning om å bygge lysanlegget på dugnad
+ gjerde/ballfangernett signerte.
Samtidig med dette så bestemte vi oss for å opprette et AS som skulle stå
for utbygging og drift av anleggene til Norborg. Norborg Anleggsutvikling AS
ble opprettet og som en konsekvens av dette så fikk vi refundert MVA utlegg
på utbyggingen. Dette var noe som ikke var vanlig på den tiden med utbygging av anlegg, og medførte at vi sparte nesten 3 millioner i MVA kostnad på
utbyggingen vi utførte i Uggedalen. Dette førte blant annet til at vi kunne
bruke tilgjengelige midler til asfalt på parkeringsplassen, bygging av ei anleggsgarasje og investering i nødvendig vedlikeholds utstyr for både gras og
kunstgrasanlegget gjennom traktor med mye utstyr.

Mye masse måtte flyttes da den opprinnelige
banen måtte flyttes mot sør.

I slutten av juni 2009 var den første anleggsmaskinen til Aco Anlegg på
plass i Uggedalen, og i løpet av 3 måneder med jobbing ble 30.000m3 med
masse sprengt, flytta på og planert i det som må ha vært noe av den mest
effektive byggeperioden for en kunstgrasbane i manns minne. Banen var
klar for legging av 11.000m2 med kunstgras i starten av oktober og i løpet
av ca. 14 dager var banen ferdig.
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ANLEGGSUTVIKLING — 10 ÅR MED KUNSTGRAS
31. oktober 2009 ble banen åpent med turnering blant lokale yngres
lag fra Haram Kommune og bygdekamp mellom Søvik – Grytastranda.
Et enormt anlegg som dermed stod klar for bruk under 1 år etter at
arbeidet med å få realisert en kunstgrasbane startet.
I årene som fulgte etter dette så opplevde klubben en god aktivitetsutvikling og mye aktivitet i de yngre klassene. Dessverre så opplevde man
en liten stagnasjon rundt 2015, men de siste sesongene så har det
blitt utført en god jobb i yngres avdeling med økt aktivitet igjen og entusiasme i bygdene.
Spillemidlene for byggingen av anlegget måtte vi forskottere selv då det
er et voldsomt etterslep på utbetaling av dette fra staten. Først i 2016 Uggedal grus før arbeidet med kunstgras tok til.
og 2017 fikk vi utbetalt dette, og anlegget ble dermed gjeldfritt. Vi er
glad for at vi forskotterte tippemidlene selv og ikke venta på å få dem
utbetalt i forkant av bygging. Tenk på hvor mye idrettsglede dette har
gitt oss i de årene vi måtte ha venta selv om rentekostnaden har kosta.
Høsten 2013 så bestemte vi oss for å utføre neste steg på prioriteringslisten vår for anleggsutbygging. Klubbhuset ble i løpet av vinteren 2014
bygd på med nytt kjøkken/kiosk, storsal og to nye garderober i kjelleren. I tillegg til en flott veranda rundt klubbhuset og bytte av taket på
heile klubbhuset. Dermed fikk vi et flott klubbhus som er hjerte i anlegget vårt og ligger sentralt mellom grasbanen, kunstgrasanlegget og parkeringsplassen. Spillemidler for denne utbyggingen måtte vi også forskottere selv, og forhåpentligvis så får vi disse utbetalt i løpet av 2019.
Dette vil medføre at vi er gjeldfri før vårt neste investeringsprosjekt som
ligger i loopen.
Både sommeren og høsten var fin, så arbeidet gikk
Norborg Anleggsutvikling AS jobber i dag aktivt med å få realisert Norborg Fleirbrukshall og samstundes som kunstgrasbanen nå er 10år
gammal så må starte å planlegge skifte av kunstgrasdekke som nok vil
være nødvendig i løpet av 2-5 år. Årlig vedlikehold av anlegget og mindre investeringer for å gjøre anlegget fremtidsretta og i god stand er
andre ting man årlig jobber med.
Vi håper alle medlemmer i Norborg og bygdefolk ser nytten av de anleggene for fysisk aktivitet vi i fellesskap eier i bygda gjennom idrettslaget.
Det er investert over 20 millioner i anlegg i Norborgland siste 14 årene,
og med ei ny investering på 45millioner i flerbrukshall så er det en betydelig verdi som skal forvaltes og tas vare på. Alle de som ønsker å stille
opp med dugnadstimer eller bidra med vedlikehold på en eller annen
måte er hjertelig velkommen til å bidra. Alt fra mindre oppgaver som er
utført enkelt og kjapt til større oppgaver settes det pris på. Ta gjerne
kontakt om du skulle ønske å stille deg disponibel for en innsats. Det
blir virkelig satt pris på! Og vi er særs glad for alle de som har bidratt
siste årene og som fortsatt bidrar til det beste for samfunnet, bygdene
og fellesskapet!

raskt. I oktober startet arbeidet med å legge dekket.

Banen snart klar for fotballmoro i midten av oktober.
De fleste kunstgrasdekker har en levetid på 10 år.
Med godt vedlikehold og ingen overbelastning så har
Norborg utvidet dette, men regner med å måtte legge
nytt dekke i løpet av 2-5 år.
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OPNING AV UGGEDAL KUNSTGRAS 31. OKTOBER 2009

Konferansier var Helge Uggedal. Arne Søvik, Jan Sæther, Nelvin Engeset og Harald Antonsen var ballonggutar.

Etter barna si turnering var ferdig spelte Grytastranda og Søvik den første 11-ar kampen på
bana. Tarjei Urkedal vart første målscorar då
han gav Grytastranda leiinga. Søvik snudde
kampen etter mål av Christian Sæther og Geir
Ove Grønli før Tarjei utlikna til sluttresultat 2-2.
Søvik vann straffekonkurransen 5-3 og tok sin
andre siger i «Bygdakampen» mot Grytastranda, som hadde fem napp i pokalen.

Steffen Grytten held seg helst til grus. Merking av parkering.
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STYRET I TRIMGRUPPA

Trimgruppa sitt styre er b.f.v. Fredrik Furnes, Håvard Grytten, Linda Johansen, Tonje Nogva, Camilla
Johansen, Kenneth Gamlem, Ingunn Gamlemshaug, og Elisabeth Stavik (leiar).
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TRIMGRUPPA
Våren er komen og det er klart for å kome seg ut og nyte dei flotte og familievenlege fjella vi har i Norborg-land,
åleine eller saman med andre. Vi i trimgruppa vil også i år arrangere fellesturar som vi håper mange vil vere med
på.
I fjor så hadde vi stordugnad på råsa til Tverrbotshornet der vi bygde 60 bruer som vi plasserte på dei våte partia.
Vi plasserte også nokre bruer på råsa til Søvikvarden. I år så er vi godt i gong med oppgradering av råsa til Høgefjellet (Uføra) der vi har fått laga ny trapp, lagt stein på dei våte partia, og skal få opp ei ny postkasse. Vi oppfordrer
alle som går i dei ulike råsene om å gi beskjed om dykk ser noko som skulle ha blitt gjort. Gi også beskjed når nye
bøker må på plass.
Vi oppfordrer alle som er på Facebook om å søke opp Norborg Trimgruppe og bli ven med oss der. Her vil vi informere om «på sparket turar», eventuelle dugnader vi treng hjelp til, samt anna info.
Vi sender ut giro til alle husstandar i Norborg-land slik at dei som ønsker å støtte oss kan gjere det. Pengane vi får
inn bruker vi til kjøp av postkasser, merkepinner, skilt, material til bruer, etc. I tillegg har vi kjøpt inn premie til alle
som deltek på aktivitetsdagen i Uggedalen. I fjor fekk vi inn 15700,- Tusen takk til alle som støtta oss.

Aktivitetskalender:
26. mai: Fellestur til Hesten frå Grytadalen (registrering mellom kl. 12 og 14)
16. juni: Familiedag i Uggedalen. Med aktiviteter for store og små.

1. september: Vetedag (registrering mellom kl. 12 og 14)
1. september: Veten Opp (motbakkeløp med premie)

Vi har i tillegg 30 turar til Gjersetdalen og 30 turar til Høgefjellet/Uføra.
Skriv namnet ditt og antall turar i Norborg si trimbok på desse to postane. Trekning av gåvekort på kr. 500,- blant
betalande medlemer.

Vinnarar for 2018 var:
Jan Hallvard Kjærstad (Gamlemsveten), Martine Gamlemshaug (Høgefjellet/Uføra),

Annlaug Otterlei (Gjersetdalen) Elisabeth S. Stavik «20 turar til Gamlemsveten», Ruben Stavik «30 turar på Terøytoppen» Premien var gåvekort på Sport1 Brattvåg .
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Vard Electro AS
6264 Tennfjord
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TRIMGRUPPA SINE FJELLPOSTAR

Fjellpostar

Trimkort

1. Gjersetvatnet

12. Høgefjellet (Uføra)

2. Grytavatnet-sør

13. Kjerringane

3. Terøytoppen

14. Brendenakken

4. Bjørnøyfjellet

15. Høgstølen

5. Skulstadhornet

16. Urkedalsvatnet

6. Litlehornet

17. Breiskarvatnet

7. Hagefjellet

18. Tverrbotshornet

8. Kvarnen

19. Gamlemsveten

9. Søvikvarden

20. Storhornet

10. Gytavatnet-nord

21. Reinhausen

11. Søvikvatnet

22. Hesten—sør

Meir info om fjellpostane finn du på www.norborg.com.

Rundt om i fjellområda våre har Norborg si trimgruppe
plassert 22 fjellpostar. På desse postane kan du sanke
poeng til Norborg sitt fjelltrimmerke.
Kvar einskild post gjev poeng frå 1-5 utifrå turlengde.
Ved å samle poengsum på 36 eller meir er ein kvalifisert til dette merket. Barnefamiliar treng berre 26 poeng.
Startkort får du hjå butikkane i Søvik og i kiosken på
klubbhuset i Uggedalen. Trimkorta kan leverast inn til
ein av oss i Trimgruppa ved årsslutt.
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OPPGRADERING AV RÅS
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AKTIVITETSDAG
På aktivitetsdagen kan ein få teste seg blant anna i 90°, melkespannhalding, høgdehopp og 60 meteren. Det blir også
quiz og åpen kiosk. Alle som deltek på aktivitetane får premie. Vél møtt til ein familievenleg dag i Uggedalen 16. juni.
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QUIZ

TEST DIN KUNNSKAP OM NORBORG!
1.

Kven har vore leiar i IL Norborg i ei årrekke?

2.

Kva er det høgste fjellet i Norborg-land?

3.

Kven vart toppscorar for Norborg/Brattvåg2 i 2018??

4.

Kor mange seriemål scora Norborg/Brattvåg2 i 2018?

5.

Kven er leiar for trimgruppa?

6.

Kor mange poster er det på trimkortet?

7.

Seks målvakter har spelt meir enn 100 A-kampar for Norborg. Klarer du å nemne tre av dei?

8.

I kva år vart kunstgrasbana bygd?

9.

I 1996 omtalte Valldal-trenar Busengdal Norborg si angrepsrekke som «dessa tre kaninane på topp». Veit du
namnet på ein av desse tre «kaninane» som terroriserte kvart eit forsvar i 6. div?

10.

Kva heiter hovudtrenaren i Norborg Badminton?

Svara finn du nede på sida.

0 rette: Du bør lese dette magasinet minst ein gong til.
1 rett: Kjekt at du blar gjennom bladet, men ikkje berre sjå på bilda då.
2 rette: Lenge sidan sist Norborg-kamp?
3 rette: Du er interessert, men ikkje heilt oppdatert!
4 rette: Du følgjer ganske bra med det som skjer i Norborg-land.
5 rette: Gjennomsnittssupporteren!
6 rette: Stoff om Norborg går sjeldan hus forbi.
7 rette: Dette var bra!
8 rette: Du les berre stoff om Norborg!
9 rette: Hekta på Norborg!
10 rette: FANATISK!

Heilt til venstre i dette litt uklare biletet frå Uggedalen i 2003 står ein liten gut som seinare skulle bli proff i blant anna England. Kven er han?

Biletet: Magnus Wolff Eikrem
Svar quiz: 1. Per Gunnar Søvik. 2. Gamlemsveten. 3. Magnus Austbø Seth. 4. 100. 5. Elisabeth Stavik. 6. 22. 7. Geir Roar Gamlem (232), Øyvind Grytten (220), Rune Uggedal (192), Kurt Erik Grytten (190), Per Ove Urkedal (170) og Espen Wold (150). 8. 2009. 9. Christian Søvik, Ståle Hurlen, Jan Egil Alstadsæter. 10. Fredrik Lian.
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Vått og tørt frå sidelinja i 2009
«Ej er jo fornøgd med sesongen ej. Mål me vart det jo til slutt…»
(Stein Erik etter sjølvmål i siste seriekamp mot Godøy (3-1 siger).

Snesen skyt håplaust over på volley mot Herd.
Ivar: Visst Snesen scora på et slikt skudd så skal ej krype heim til vågen…(tenkepause) I alle fall frå Håvikmyrane..

Kristian F: Kanskje det at ej held på å skifta om til drakt fe dei til å skjerpe seg..?
Frode: Når dei ikkje ser medspelarane sine utpå bana engong, so er det vel tvilsomt at dei fe med seg ka du held på med
på benken..
(Kvarter før slutt i Norborg-Spjelkavik (1-1).

«Ingen er so punktlig som Steffen. Han kjem ti minutt for seint til kvar trening…»
Trenar Ivar

Eit godt stykke ut i fotballtreninga i Grytahallen med endelause driblingar av André, stoppar han plutseleg og utbryt; «Ken
so er på laget mitt?»
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TILBAKEBLIKK

FRITT BILDE
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Norborg sine medlemmer har 20% rabatt på B.Rongve
si klubbavdeling på Moa på Umbro utstyr.
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ADELSKALENDER 1968-2018
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Sunnmørsposten sitt tabelltips:
1.Bergsøy
2. Hødd2
3. Rollon
4. Valder
5. Ørsta

6. Volda
7. Norborg/Brattvåg2
8. Emblem
9. SIF/Hessa
10. Blindheim
11. Larsnes/Gursken
12. Hareid

”Brannmann” sitt tabelltips:
1. Bergsøy
2. Rollon
3. Hødd2
4. Volda
5. Ørsta
6. Emblem
7. Valder
8. SIF/Hessa

9. Hareid
10. Blindheim
11. Norborg/Brattvåg2
12. Larsnes/Gursken
”Brannmann”, som bloggar om fotball på Sunnmøre, var beste som fotballekspert i fjor med sitt tabelltips for 5. divisjon. Vi får håpe
tippelukka hans tok slutt då når han no prøvar seg på tips for 4. divisjon der han plasserer Norborg/Brattvåg2 nest sist.

Du kan sjølv sette opp ditt tabelltips på norborg.com sin tabellkonkurranse. Frist fram til 24. april.
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HUSK Å

SKAFF DEG
SESONGKORT
For berre kroner 400,- får du adgang til alle Norborg sine heimekampar. Normalpris 770,- Sesongkortet fås kjøpt på Coop Marked Søvik.
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J13 med sterk 2. plass i 9-er turnering siste helga i mars. Lisa
Alvestad Mikalsen med pokalen.

Glede over ny trapp til Oføra. Turgåar Inger Lise Bøe skryter av innsatsen trimgruppa legg ned.

Pedro Calisto er ny keepertrener på herrelaget.

www.norborg.com

follow us @

IL NORBORG
Organisasjonsnummer: 975 567 494
Bankkonto: 3900.32.12274
Postboks 45
6280 Søvik
Besøksadresse:
Uggedal stadion
6265 Vatne

Uggedal stadion

norborg.com

Opning av Uggedal kunstgras den 31. oktober 2009 med fotballturnering og kamp mellom Grytastranda og Søvik.

STOR TAKK TIL ALLE VÅRE STØTTESPELARAR!
VI ØNSKER ALLE VELKOMMEN TIL
UGGEDAL STADION

