SOLABLADET – TORSDAG 5. FEBRUAR 2009 •

21

Sportsjournalister:Kent Roar Nybø: e-post: krn@solabladet.no, tlf: 452 36 863 • Bjørn Idar Friisenfeldt: e-post: bif@solabladet.no, tlf: 51 69 87 00, mob: 915 96 813.

Sportsuken

Alt om fotballen på nett

Torsdag 5/2
Håndball, 2. divisjon - herrer
Tanangerhallen, kl. 1915
Havørn - Tastavarden
Håndball, 5. divisjon - herrer
Dysjalandshallen, kl. 2000
Havdur - Brodd

Gjøvik-kamp
blir 18.februar
HÅNDBALL: Den utsatte kampen mellom Sola HK og
Gjøvik & Vardal skal spilles
18.februar klokken 1800 i
Åsenhallen.
Kampen skulle vært spilt
18.januar, men fordi Gjøvik
måtte melde avbud grunnet
sykdom i spillergruppa blir
kampen spilt en måned senere.
Hengekampen
blir
damenes siste kamp i Åsenhallen denne sesongen. Lagets
to siste hjemmekamper går
som vanlig i Tanangerhallen
grunnet boligmesse på Sola.

Ambisiøs
Sola-keeper

Nina Elverum fra leverandøren viser Tron Øyvind Andersen (trener J14) og Sigve Norberg (lagleder G11) ting som kan gjøres med
klubbens nye nettløsning. (Foto: Kent Roar Nybø)

Sola Fotballs nye
internettløsning letter
arbeidet for trenere og
ledere.
KENT ROAR NYBØ
krn@solabladet.no

FOTBALL: Solabladet var tilstede
på et av innføringsmøtene hvor
trenere og lagledere for de ulike
lagene fikk lære prosedyrene.

Alt på nett
Tiden hvor trenere graver i
håndskrevne papirark, med treningsoppmøte for at klubben
skal få samle inn alt til årsrapporten, er nå forbi.
– Det her sparer oss for
veldig mye arbeid. Trenerne
logger seg inn på nettet like
etter treningene og fører
statistikk over frammøtet. Ved
årets slutt er det bare noen
tastetrykk som gjør at alt er
ferdig summert og samlet hos
meg, sier Torstein Hauge,
sekretær i Sola Fotball.
Han bør vite hva han snakker
om. Å være sekretær innebærer
mengder med papirarbeid, men
nå blir alt så mye bedre.
– Bare det at lagene flyttes

automatisk opp et aldertrinn
sparer meg for en hel ukes
arbeid. Nå blir jeg snart arbeidsledig, sier Hauge ironisk.

Godt førsteinntrykk
Trenere og lagledere, damer
som menn, har vært samlet i
klubbhuset de siste par ukene
for å vende seg til det nye
systemet.
Det er først og fremst laget
for de enkelte lagene, bedyrer
Hauge, men på sikt er det ikke
tvil om at klubben kommer til å
tjene på oppdaterte nyheter på
klubbsiden.
– Jeg har vært på et kurs
tidligere og har lekt meg litt
med systemet. Det ser veldig
bra ut. Tidligere måtte vi samle
ark, nå er alt digitalt. Jeg
noterer info etter hver trening
og kamp, så blir dette lagret og
summert, sier Tron Øyvind
Andersen, lagleder for jenter 14.
– Ja, dette ser bra ut. Nå
gjelder det bare å finne tid til å
trene fotball, kommer kjapt fra
en av de andre trenerne.

TV, referater og sms?
Hvor mye klubben kommer til å
gjøre ut av opplegget vil tiden
vise.
På sikt er det muligheter for

å legge ut egne videoer for dem
som er interesserte i det. Enn så
lenge vil nok klubben nøye seg
med å registrere medlemmer,
oppdatere telefonlister, legge ut
nyheter, sjekke lisenser og
kommunisere gjennom nettløsningen.
– Nå er alt på nett. Dersom
jeg avlyser en trening i vinter på
grunn av frost, går jeg inn på
lagsiden og skriver en beskjed.
Den kan automatisk videresendes på mail til alle spillere og
foreldre, sier Sigve Norberg,
lagleder for gutter 11. Mulighetene er de samme for sms,
men per i dag koster det
klubben penger.
– Opplegget i forhold til
tidligere er som dag og natt.
Ting blir veldig mye enklere for
oss ledere. Nå må vi bare lokke
foreldrene slik at de vender seg
til å sjekke nettsiden, sier
Norberg.

– Hjem og trykke
For seniorlagene er det
muligheter for å legge inn egne
kommentarer og karakterer på
hver enkelt spiller, i hver enkel
kamp. Slik er det selvsagt ikke i
de yngre klassene, og klubbens
medlemmer får klar beskjed om
å være forsiktige med foto og

informasjon om de yngste
spillerne.
– For dem skal systemet
brukes som informasjonsformidler. Vær varsom med bildebruk og skaff tillatelser av foresatte før dere legger ut bilder av
barn, sier Nina Elverum, som
representerer leverandøren.
80 prosent av klubbene på
haugalandet benytter seg av
løsningen i dag, og klubber som
Nærbø, Buøy, Hundvåg og
Egersund har gjort som Sola
Fotball og investert i løsningen.
Det har også Sola idrettsråd.
– Det er veldig mange kjekke
funksjoner. Bare se her, sier
Norberg, og viser fram
skjermen med navnene fra
11-årslaget. Mange lysegrønne
felt indikerer at spilleren har
vært på trening, mens et mørkegrønt felt viser at treningsbelastningen muligens er blitt
litt for stor for et par av spillerne.
– Det er spillere som hospitere, og spiller på flere lag.
Når trenerne legger inn
trenings- og kampoppmøte kan
jeg se at denne spilleren har for
stor belastning og bør få en
fridag. Hvem som ikke har vært
på treningene kan selvsagt ikke
spillerne selv se, sier Norberg.

FOTBALL: 21-åringen Vidar
Selvåg har tatt over som
keeper i Sola Fotball etter at
Sigve Thorkildsen ga seg etter
fjorårssesongen.
Stavanger-karen har en
fortid i KFUM, Viking, Vidar
samt et tidligere opphold i
Sola. Når han nå returnerer er
det ikke uten ambisjoner.
– Det er helt klart en
skuffelse for meg om Sola ikke
rykker opp i år. Jeg mener vi
bør være i 3.divisjon. Jeg skal
gjøre mitt beste for at vi skal
rykke opp, for vi har ingenting
å gjøre i 4.divisjon, sier
keeperen ifølge klubbens
<nettside.

Sola vgs tapte
på straffespark
FOTBALL: Guttelaget til Sola
videregående skole gikk helt til
finalen i årets skoleturnering.
Resultatet etter ordinær tid var
1-1, men Sola måtte til slutt gi
tapt i straffesparkkonkurransen.

Sola HK ønsker
Nina Stokland
HÅNDBALL: Forrige uke sendte
Sola Håndballklubb brev til
Byåsen angående høyrebacken
Nina Stokland.
– Vi har vært i kontakt med
henne.
Hun
avventer
situasjonen i Byåsen. Det var
en positiv samtale og vi ble
enige om å snakkes ved et
senere tidspunkt, men det er
ikke aktuelt for oss å kjøpe
henne ut av kontrakten med
Byåsen, sier Jan Gausdal
Thorkildsen, sportslig leder i
Sola HK.

