
FREDRIKSTAD CUP 2018 

Med hele 31 lag i aksjon, var vi godt synlige både på og utenfor banen. Ull/Kisa Håndball viste seg frem med 

fair play, Begeistring, Utvikling og Samhold på Fredrikstad Cup pinsehelgen.  

Det ble skapt mange gode minner i Fredrikstad 18.-21. mai. I 

KISA drakta både på og utenfor banen, med gode lagkamerater, 

på bussen med KISA sangen på full guffe og i klasserommene på 

skolen. Med fint vær, engasjerte foreldre/foresatte og spente 

spillere, ble dette en helg helt etter den beste Cup-oppskriften for 

våre flotte Ull/Kisa Håndball spillere.   

Vi kastet godt i fra oss, med flere lag i A-sluttspill og en flott 

sølvmedalje til J13-1. Gratulerer til alle spillere og våre 

trenerteam! For en flott gjeng representanter for Ull/Kisa 

Håndball!  

En kort oppsummering fra våre lag i Fredrikstad: 

G10 – 1 lag. Flott innsats med 3 seiere og 1 uavgjort 

G12 – 2 lag. Lag 1, kom i en tøff pulje, og tapte alle sine kamper. 

Lag 2, vant 2 og tapte 2 i innledende, vant første sluttspillkamp 

mot Eidsvold, for så å bli slått ut av Elverum, som er 

landslagsjefens Christian Berge sitt lag i B-sluttspill. 

G14 – 1 lag. Knalltøff 

pulje, for de flinke 

guttene våres! Tapte 

dessverre alle 4 kampene. 

G16 – 1 lag. 1 seier og 4 

tap i innledende. Vant 

kamp 1, i B-sluttspill, 

men måtte se seg tapt 

mot Vestre Bærum, som 

forøvrig vant B-sluttspill 

med sitt lag. Godt kjempet gutta! 

J09 – 7 lag. Med lagnavn som Strong, 

Power og Extreme, mm,  imponerte de 

yngste jentene våre med flott spill Tap og 

vinn, med samme sinn, men her gikk alle 

våre 7 lag, nesten ubeseiret ut av 

turneringen. 

 

På det meste hadde vi 7 lag i 

aksjon på Merkur - samtidig  

Med tre KISA telt, to på 

Kongsten og et på Merkur, var 

vi godt synlige! 

 

Gratulerer med sølvet til J13-1 

 

Fantastisk innsats av klubben! Med 

flere lag i A-sluttspillet, har vi igjen 

markert oss i Fredrikstad Cup!  

 

 

Begestring - Utvikling - Samhold  
 



J10 – 3 lag. Gode prestasjoner av jentene, med mange fine seiere og noen tap! Akkurat sånn det skal være 

J11 – 5 lag. Mange tette og tøffe kamper, for alle lagene. Godt spill, som ga oss både seier og tap.  

J12 – 3 lag. Lag 1 til A-sluttspill, og lag 2 og 3 til B-sluttspill. Lag 1 møtte 

Lørenskog i a-sluttspill og de ble litt for tøffe for våre jenter! Lag 2 og 3 

møttes i første kamp i B-sluttspill, hvor lag 2 kom seirende ut av duellen, 

men Stag ble for tøffe i neste sluttspill kamp.  

J13 – 4 lag. Med imponerende innsats og spill, kom alle 4 lagene til a-

sluttspill. Det kan vi kalle god laginnsats Kristiansands 1 ble for tøffe for 

lag 4, og Oppsal 1, ble for tøffe for lag 2. Lag 3 slo ut Vålerenga i første 

kamp med 1 mål, etter ekstraomganger, men måtte se seg slått av 

Nordstrand med 1 mål, i neste kamp. Lag 1, kom seg helt til finalen, for tredje året på rad, men Oppsal ble for 

tøffe og vi vant sølvet!  

J14 – 3 lag. 2 lag som puljevinnere og til a-sluttspill, med lag 3, 

som dessverre tapte alle sine innledende kamper. 

Lag 1 og 2 møtte hverandre i Kvartfinalen, etter begge å ha 

vunnet sine sluttspillkamper, noe jentene taklet på en 

utmerkende måte med fairplay, begeistring og samhold. Lag 1 

gikk seirende ut, og møtte sin ”overmann” i semifinalen og tapte 

mot Ullern, som i finalen vant over Sarpsborg 

J15 – 1 lag. Tøff pulje, med jevne kamper, ble fasiten etter 4 

kamper, 1 seier og 3 tap. Første kamp 1 b-sluttspill feide de Lervik av banen med 20-2, men i neste kamp ble 

Skiptvet for tøffe. Skiptvet kom helt til semifinalen.  

 

 

 

Vi takker spillere, foreldre/foresatte og ikke minst 

våre dyktige trenerteam, for en fantastisk flott helg i 

Fredrikstad. Vi gleder oss allerede til neste år 

 


