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HJEMMEKAMP
Skjold IL

Sunn og positiv fritid!

Dommer: Johan Veland Kjellesvik  (Haugar, SK) 
Ass.dommer 1: Arne Tveit Katla  (Sveio IL) 
Ass.dommer 2: Even Johansen  (Stegaberg IL) 



Skjold idrettslag ønsker gjestende lag Vardeneset, dommertrio og 

publikum velkommen til seriekamp i Grinde.

Norway cup er over, sommeren går mot slutten, det er mørkere kvelder, Premier League 

har starta, og høsten er på veg. Vi har gjennomført fotballskole med stor suksess. Ca.100 

håpefulle barn sto klar ut forbi Skjoldhallen 26.juni.og storkoste seg under hele perioden 

som varte til og med 29.juni. Takk for innsatsen til alle de som gjorde en innsats under 

fotballskolen! Henriette og Lars Helge organiserte, og fikk i gang alle instruktørene som 

besto av juniordamer, juniorherrer og A-lag spillere.

Totalt 5 lag har deltatt på årets Norway cup, J13, G13, G16, J19 og G19. Sosialt slår det 

alltid til, siden vi ligger samlet alle lag på campingen Det tradisjonsrike pizzabordet ble 

gjennomført i år også, totalt 77 pizzaer ble bestilt inn. Sportsligt sett så er det nok noen 

lag som er litt skuffet, men det er berre til å stå på videre, og komme sterkere igjen 

neste år. J13, G13 og J19 havnet i B-sluttspillet. J19 gikk helt til semifinalen, men måtte 

se seg slått av Skjoldar, ett lag de også har i serien. Dette var en kamp som kunne gått 

begge veier, men det var tydelig mer slitne bein på jentene fra Grinde, som måtte se seg 

slått 2-0. J13 og G13 tapte begge sine første sluttspill-kamper. G16 og G19 havnet i A-

sluttspillet. G16 var uheldig i sin første sluttspillkamp og tapte 2-1. De skapte nok av 

sjanser til å vinne den kampen! G19 stilte med en tropp på kun 15 spillere, og 

imponerte i år også! De ble puljevinner, men måtte se seg slått 5-2 i kvartfinalen mot et 

akademi lag fra Oslo som henter spillere fra Senegal. Dette laget tok seg helt til finalen, 

men tapte på straffer.  

Men nå er den første høstkamp her i Grinde, Vardeneset står på menyen, ett lag som 

topper divisjonen, og som vi tapte 3-2 i vårkampen. Vardeneset tapte ganske klart 3-0 

mot Riska sist uke, om det hjelper gulguttane er heller tvilsomt. Dette blir en spennende 

affære, med topp underholdning.

Dagens kampblad består hovedsakelig om kjempen Christian Askeland. En ekte 

Skjoldgutt som har opplevd mye på fotballbanen. I dag feirer vi han for å ha passert 500 

A-lags kamper for Skjold. En stor prestasjon! Gratulere med prestasjonen Christian. Kan 

det bli en sesong til?

Husk kiosken folkens, pølser og vaffler hører med på en fotballkamp. La oss håpe på en 

god kamp, og selvsagt 3 poeng

Lasse

Leder Fotballutvalget



Skuffende, men ikke overraskende

En sommer like varierende som i fjor, og da snakker jeg ikke om været. 
Christian med sin 501 kamp og undertegnede kan begge skrive under på at 
slik var det ikke i vår tid som unggutter i Skjold IL. Vi satte kamp og trening 
før både ferier og jobb. Og da vi gikk over fra unggutter til "voksne" 
fortsatte vi samme tankegangen. Likevel jobbet vi mye og fikk tid med 
kamerater. Det hele handler om to ting slik jeg ser det, prioriteringer og 
forståelsen av det å være på et lag og i et team.

For de mange Skjold supportere som tok turen ut til gymnasbanene på 
tirsdag merket fort at det ikke var et Skjold lag slik dere kjenner det. Mulig 
treneren kunne gjort ting annerledes, slik føles det i hvert fall. Men med de 
jeg hadde til rådighet, og i den fysiske formen flertallet er i pr dags dato så 
var det bortimot maksimalt av hva det var mulig å få ut av de.
Når trenings fremmøte er 50% og ned mot 10% på de aller fleste så sier det 
seg selv at fysiske kapasitet og samhandlingen bortimot er fraværende.

Men nok spalteplass om noe som allerede er historie.
Dagens motstander har hatt en forrykende vårsesong. Vi tapte 3-2 tidlig i 
vår, i noe som minnet om uvær fra de tøffeste episodene fra Deadliest
Catch. De omgangene sett under ett burde vi fått poeng med oss.

I dag handler det om å skape et bedre prestasjon enn vi gjorde på tirsdag, 
og gi Vardeneset skikkelig motstand slik vi gjorde i vår. Forhåpentligvis så 
hadde guttene og kroppen godt av en "utblåsning" på tirsdag. 
Revansjesugne er det, så får vi se hva det holder til.

Vil også benytte anledningen til å gratulere min gode kamerat, medspiller 
fra alder av 17, og snart i nesten tre sesonger som 
spiller, Christian med å ha rundet 500 kamper!

Håkon André

Trener



Spillerstall og støtteapparat  2017
Skjold A- lag

Trener: Håkon André Waage
Keeper trener: Tor Martin Hegrenes
Lagleder: Vidar Rullestad
Lagleder: Odd Arne Hettervik

Drakt nr Navn Posisjon
1 Bernt Olav Nodland Keeper
2 Jonas Staurland Forsvar
3 Petter Haraldseid Angrep
4 Vebjørn Rullestad Forsvar
5 Halvor Hansen Forsvar
6 Morten Bådsvik Forsvar
8 Sander Hettervik Midtbane
9 Christian Askeland Forsvar
11 Tollak Emil Gismarvik Midtbane
12 Håkon Bådsvik Keeper
13 Jarle Hundsnes Midtbane
14 Mats Steinsland Midtbane
15 Håvard Hovland Midtbane
17 Daniel Aarås Angrep
18 Oddbjørn Halvorsen Forsvar
19 Sondre Bådsvik Midtbane
24 Thor Andre Eskevik Angrep
77 Håvard Spartveit Keeper
87 Roald Berge Midtbane
88 Vegard Steinsland Angrep



Skjold A-lag terminliste 2017
Hjemmekamper er uthevet

Vær oppmerksom på at kamptidspunkter kan bli omrammet

Toppscorere
10 mål - Berge Ohm
8 mål - Sander Hettervik 
7 mål – Vegard  Steinsland
4-mål – Daniel Aarås
2 –mål . Tor Andre Eskevik
7 spillere har scoret 1 mål hver

Gule kort:
4 kort - Sondre Bådsvik og Daniel Aarås
3 kort- Morten Bådsvik
2 kort - Roald Berge 
7 spillere har 1 gult kort

Rødt kort:
1 kort Halvor Hansen og Sondre Bådsvik

SPILLERSTATISTIKK SKJOLD



Spillerpresentasjon

1. Draktnr: 10
2. Posisjon: Ving/spiss
3. Tidligere klubber: FK Haugesund, Skjoldar IL og Sandnes ULF
4. Favorittlag: Barcelona
5. Verste lagspiller på trening: Vebjørn Søndenå Rullestad- river som en helt
6. Verste motspiller: Martin Samuelsen
7. Beskriv deg sjøl med 3 ord: Vims, spontanog damebedåreren
8. Personlig idol:  Mæ sjæl
9. Beskriv (trener) med 1 ord: #onkelreisendetindermac
10. Forventninger for 2017: Kjempe i toppen av tabellen
11. Beste fotballminne:  Bronsemedalje i Norway Cup 2016 som siste års-

junior!
12. Verste fotballminne: Når vi røyk ut av Norway Cup i 2016
13. Har du drevet med annen idrett, hvilken? Driver alltid med annen idrett
14. Hvordan tar en veteran som Christian Askeland seg av dere unge spillere 
på laget? Christian er kanskje ikke den mest omsorgsfulle personen, men en 
person som går forran som et godt eksempel for unge spillere i forhold til 
innsats og forventninger på trening! Dette verdsetter jeg han for! Aldri noe 
tull med Ask på banen! 
15. Beskriv Christian for oss som ikke er i garderoben: Utenfor banen er saken 
ganske annerledes! Om det kommer en barnslig fleip blant oss unge i 
garderoben, er Christian den man ofte hører le først og høyest! Han skiller 
seg ikke inn i "de eldres rekker" når det gjelder garderobeprat, her kan det 
være mye vulgært og morsomt som kommer ut! Men det synes vi bare er 
gøy☺

Berge Ohm
19 år, Skjold, Ikke Singel:):)



1. Draktnr: 87
2. Posisjon: Midtbane
3. Tidligere klubber: Skjold
4. Favorittlag:  Manchester United
5. Verste lagspiller på trening: Vebjørn Rullestad
6. Verste motspiller: Martin Nordtveit
7. Beskriv deg sjøl med 3 ord: Energisk, morsom, stjerna
8. Personlig idol:  Ronaldo, Carrik og Vidic
9. Beskriv (trener) med 1 ord: Motiverende
10. Forventninger for 2017: Bli best mulig
11. Beste fotballminne: : Komme til Semifinale i NC
12. Verste fotballminne: Tape 16-0 mot Stegaberg
13. Har du drevet med annen idrett, hvilken? Håndball, 
Basketball, fotball
14. Hvordan tar en veteran som Christian Askeland seg av dere 
unge spillere på laget? Han tar seg veldig bra av oss yngre 
spillere og hjelper oss masse.
15. Beskriv Christian for oss som ikke er i garderoben: Hjelpsom

Spillerpresentasjon 

Roald Berge «Ronald»
19 år, Aksdal, I et forhold



Dagens motstander:

Forrige kamp:
Vardeneset – Riska 0-3

Spillerstall
1 Sondre Kallevik   
2 Ørjan Aronsen Ellingsen   
7 Mikal Hebnes Olsen  Kaptein  
8 Steffen Klemetsen Jakobsen    
9 Morten Vadla
11 Kristian Kaldhol Moldvær
16 Lars Prestnes Løkling
18 Christoffer Bigseth Olsen     
19 Thomas Øystein Østvold    
20 Adrian Sadrija
21 Cato Rygg Osberg   
27 Daniel Olsen   
28 Kristian Ågesen Håvarstein
32 Sindre John Salte Beer Dunseth

Trener: Richard Enge 

VARDENESET BK

Plassering på tabellen :

1  Vardeneset 13  18

Vardeneset Ballklubb er en fotballklubb fra bydelen Tasta i Stavanger. Klubben har 55 lag og ca. 970 
medlemmer, og er en av de største i Rogaland Fotballkrets. I 2015 spilte  klubben i 3. divisjon.
Klubben er opprinnelig stiftet i 1975 som den første gruppen i Vardeneset Idrettsforening. 
Fotballgruppen skilte seg ut som egen klubb under nåværende navn den 22. november 1990, som i 
dag er den offisielle stiftelsesdatoen.
I 1995 begynte tok klubben i bruk klubbhuset og i 2008 ble to nye krøllgressbaner I Tasta Idrettspark 
ferdigstilt av Stavanger kommune.
Fra starten i 1975 spilte alle lag med blå drakt. Egentlig skulle de vært røde, men da drakt-
leverandøren ikke kunne levere røde drakter, ble det blått. Midt på 80-tallet skiftet klubben gradvis 
over til røde drakter. I 1997 kom de nåværende rød/hvite stripete draktene. 
A-lag herre er godt fornøyd med sesongen. 30–8 i målforskjell på de første elleve kampene er bra, 
sier trener Richard Enge. 8–1 mot Vard 2 og 7–0 mot Avaldsnes sørget for en formidabel målforskjell 
for bydelslaget fra Tasta.
Vi har beholdt omtrent alle spillerne fra forrige sesong da vi rykket ned. I tillegg gror det godt i 
klubben hvor vi kan bruke lokale spillere. De siste årene ser vi at rekrutteringen har blitt bedre. 
Mens vi før kunne stille en bra tropp på 13–14 spillere, ser vi nå at vi kan lett plukke fra minst 15–16 
spillere uten at det gjør noen forskjell. Det er en styrke for oss. 

Kilde: Wikipedia & Rogalandsavis



M 4 div 2017 avdeling 02 2017 Rogaland

Runde 16
17.08.
Riska - Varhaug

18.08
Frøyland - Austrått  
Nærbø - Vaulen
Djerv 1919 - Avaldsnes
Skjold - Vardeneset

19.08
Kopervik - Åkra

22.08
Vard Haugesund 2 - Ålgård

Toppscorere
1.Vetle Lunde Myhre, Riska - 21 mål
2.Frank Hole, Frøyland - 19 mål
3.Kjetil Vatland Olsen, Kopervik - 17 mål

Flest gule kort
1.Ivar Løge, Varhaug - 6
2.Daniel Aarås, Skjold - 4
3.Rabih Taissir Abou Kulaib, Nærbø  - 4

Flest røde kort
1.Elias Valderhaug, Åkra - 2
2.Gunnar Valsson, Ålgård - 2 

Spillerstatistikk 

Lag S P

1 Vardeneset 15 36

2 Åkra 15 34

3 Riska 15 31

4 Kopervik 15 28

5 Skjold 14 26

6 Frøyland 15 25

7 Ålgård 14 21

8 Vaulen 15 19

9 Vard Haugesund 2 15 18

10 Nærbø 15 16

11 Djerv 1919 15 15

12 Austrått 15 12

13 Varhaug 15 12

14 Avaldsnes 15 1

https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=482
https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=359
https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=478
https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=492
https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=162
https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=486
https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=355
https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=16120
https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=15171
https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=477
https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=485
https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=15040
https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=483
https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=411


Velkommen til Skjold fotball.

Vi starter opp med fotballtrening for jenter og gutter født 2011 

Onsdag 23.08.2017 kl. 17.00 på Grinde kunstgress. 

Vi i fotball utvalget kommer til å være der første trening for å 
hjelpe til med å starte opp.
For at ungene skal få dette tilbudet er vi avhengig av å ha foreldre 
som ønsker å bidra. Minst en trener og en oppmann pr. lag.
En trenger ingen fotballkunnskap for å bli lagleder for så unge 
barn. Vi i fotballutvalget er behjelpelige hvis det skulle være noe. 
Det kommer stadig vekk trener kurs som er mulig å melde seg på, 
klubben dekker kurskostnaden til de som tar på seg verv.
Spørsmål? Kontakt Sveinung Fjell tlf.  99013461. sfjell@gmail.com
Gleder oss til å se dere.

Mvh
Fotball utvalget.



I 2003 overtok jeg treneransvaret for Skjold IL sitt herrelag. De spilte i 4. div.
Det var ett stort generasjonsskifte og mange unge spillere fikk sjansen.
Christian spilte spiss og scoret mye mål. Spesielt husker jeg at Christian var 
"giftig" i boksen når det kom innlegg fra høyre kant hvor Audun Egenberg
slo nydelige innlegg.
Christian var en rolig, men hardtarbeidende type!
Hodespillet var en av hans soleklare styrker!
I 2003 rykket vi opp, godt hjulpet av Christian som en av lagets viktigste 
spillere i sin første seniorsesong!
En fantastisk kjekk opplevelse.

Foran 2004 ble det litt forandringer mht Christian. Det var flere som kunne 
spille spiss, Kenneth Miljeteig, Øyvind Torkelsen, Morten Lindanger m.m. Vi 
slapp imidlertid inn for mye mål og jeg husker godt min samtale med 
Christian på grasmatta i Grinde. Etter dette ble Christian brukt som 
midtstopper, men scoret fortsatt mål på dødball og han var perfekt til å sett 
opp som spiss i slutten av kampene hvis det trengtes.

Med blant andre Torleif Rullestad, Sindre Medhus/Martin Fauskanger (K), 
Christian Askeland, Håkon Andre Waage, Bjarne Vierdal, John Hettervik mm 
i forsvar så klarte vi å tette mer igjen bakover og fikk en flott 6 plass i 3.div i 
Christian sin andre sesong som senior!

Har kun gode minner fra Skjold IL og litt av mitt hjerte er der, gratulerer 
Christian med 500 strålende kamper!

- Olav Askeland -

Tilbakeblikk



Foto: Haugesunds Avis & Tysvær Bygdeblad



Alle foto: Marit Askeland



- Ole Gunnar Solskjær -
366 kamper for Manchester United 1996-2007 

Hilsen fra en klubblegende til en annen…



GRATULERER 
MED PASSERT 
500 KAMPER 

I SKJOLD DRAKT 
CHRISTIAN



Neste Hjemmekamp:
Lørdag 2.9 kl. 15 mot Vaulen

Samhold
Klubbfølelse
Ja til alle
Oppførsel
Lek og læring
Drømmer


