Årsmelding SK Djerv 2021

Figur 1 Dette forrykende flotte bildet av wushu-gjengen er tatt av tidligere BT-fotograf Oddleif Apneseth. Og henger i et
utstillingsvindu hos Sparebanken Vest

Innledning
Disse meldingene fra hovedstyret og de ulike gruppene og lagene, noen korte og noen lengre, gir et
bilde av den mangslungne aktiviteten ulike tillitsvalgte og frivillige i Sportsklubben Djerv er involvert i.
Der leveres en frivillig innsats på ganske mange årsverk i løpet av et år som vi har grunn til å være
stolte over, kanskje særlig i lys av det som har vært hverdagen de to seneste årene.
De ulike meldingene er skrevet av enten trenere, lagledere, styremedlemmer eller styreledere i de
ulike styrene, aldersbestemte lagene.

Hovedstyrets årsmelding 2021
2021 ble nok et året preget av restriksjoner og nedstengninger knyttet til den globale koronapandemien, men det var et år med langt mer aktivitet enn 2020. De enkelte faste idrettsaktivitetene
er omtalt i særidrettsstyrenes meldinger. Denne meldingen skal ta for seg hovedstyrets arbeid.
Det har vært holdt fem hovedstyremøter, og i tillegg har arbeidsutvalget løpende møter. Følgende
personer har vært medlemmer i perioden
Arbeidsutvalget:
Espen Edvardsen, leder
Tore Andersen, nestleder
Gunnar Wiederstrøm, sekretær
Nina Bergli, økonomiansvarlig
Øvrige styremedlemmer:
Børre Sundsøy (fotballstyret),
Steinar Thorsen (badmintonstyret),
Alberto Flodström (innebandystyret),
Sverre Bolstad (Wushu-styret),
Erik Wiederstrøm (hyttestyret),
Marius Claudey (ungdomsrepresentant)
Kjersti Døssland (vara),
Camilla Høgøy Helleseth og
Johannes Servan (klatre- og friluftsgruppen.
Idrettsglede for alle
SK Djerv har både en historie og en ambisjon om å være en inkluderende klubb med et variert tilbud.
Og det er derfor gledelig at det er etablert en egen klatre- og friluftsgruppe og at vi har fått et lavterskel-basketopplegg for barn og ungdom om onsdagene. Men på et overordnet systemnivå har vi
ikke lykkes så godt. Initiativet med å lage en samordnet plan for barneidretten har foreløpig ikke vært
vellykket.
Vi har en egen nettside med oppdaterte treningstider. Men det er fattig med informasjon om de ulike
aktivitetene på www.skdjerv.no Her er det et mål å få på plass forbedringer i løpet av 2022. Å
oppdatere medlemsregisteret er et betydelig arbeid. Klubben har blitt noe bedre, men også her er det
et stort forbedringspotensiale.
Barne- og ungdomsidretten kunne fått bedre økonomiske rammer, men får en del offentlig støtte.
Seniordelen får ikke offentlig støtte og må derfor finansiere seg med betydelige egenbetalinger og
sponsor- og dugnadsinntekter. Det skulle derfor vært satt i gang et arbeid med å se på hvordan vi kan
øke inntektene til den meste kostnadskrevende breddeidretten, fotballen, men stadige
nedstengninger og restriksjoner har hindret at dette arbeidet har kommet i gang.

Klubben som sjef
Det har vært et mål å få på plass ryddigere ordninger for styring av klubben, blant annet med en
møteplan, fullmaktsmatrise, økonomireglement og et budsjett. Hovedstyret har hatt jevnlige møter
med i betydelig grad forberedte saker. Men vi har hatt store avvik i forhold til budsjettet. I det
kommende året bør derfor oversikt og kontroll over økonomien være et svært høyt prioritert område
i Sportsklubben Djerv.
Rammebetingelsen anlegg
Vi eier i hovedsak ikke våre egne anlegg, og er derfor avhengig av et svært godt samarbeid med
Bergen kommune og Idrettsrådet i Bergen. Dette er et svært krevende samarbeid å følge opp fordi vi
må forholde oss til flere ulike etater og personer og tidvis uklare styringsprinsipper. Lacrosse er en
idrett med kraftige kast av hard og liten ball. Vi har jobbet opp mot idrettsråd og kommunens
idrettsetat for å få flyttet lacrosse til et annet anlegg, men heller ikke i 2021 lykkes vi med dét.
I hallen i Vitalitetssenteret har vi ryddet og kjøpt inn nytt utstyr for å sikre effektiv sambruk. Vi har
jobbet opp mot kommunens eiendomsetat for å få bedre demping av lyden i hallen. Dette vil nå
ventelig bli rettet opp sammen med en ny klatrevegg. Her er planen å følge kommunen opp i det
som har blitt lovet. Bedre lyd kan gjøre synkron sambruk mellom flere ulike idretter enklere.
I september feiret SKL Idrætshuset og SK Djerv var medarrangør. Arrangementet var vellykket med
bra oppmøte selv om det ikke var så mange Djerv-tillitsvalgte som deltok. Vi har brukt betydelig med
tid på dialogen med SKL, men vi er nå enige om at fotballstyret disponerer sokkeletasjen i
Idrætshuset, at komiterommet skal tilrettelegges for sambruk som museum og møterom og at SKL
disponerer det gamle kjøkkenet (dusjen) og den gamle garderoben i hovedetasjen. Kommunen har
som huseier satt i gang med å planlegge en oppgradering av sokkeletasjen.
Vi har hatt et omfattende arbeid i ballboder og garasje under klubbhuset. Situasjonen har blitt bedre,
og vi har blant annet funnet plass til et sykkelverksted i regi av Møllaren Frivilligsentral hver torsdag
sommer og høst. Men det bør gjøres mer for å legge bedre til rette for bruk.
Egne anlegg
2021 har vært et slags merkeår for Djerv-hytten, fordi det ble året hvor alle offentlige tillatelser kom
på plass. Men dessverre gjenstår det noen mindre installasjoner for den kan åpnes for bruk.
Klubbhuset har vært relativt lite i bruk på grunn av pandemien, men det ble gjort en flott dugnad
med spyling og oljing av verandaen. Takk til alle som var med på den!

Badminton
Året 2021 var et vanskelig år for SK Djerv Badminton. Vårt treningssted – Vitalitetssenteret – var
stengt det meste av året, og kun reelt åpen i korte perioder, spesielt fra sommeren og til midt høst,
før det igjen stengte ned – alt pga. Koronasituasjonen.
Dette førte til et oppstykket tilbud til medlemmene og det var vanskelig å opprettholde et godt og
kontinuerlig tilbud. Det ble likevel gjort en god jobb i å holde kontakt med medlemmene, i et forsøk
på å ikke miste for mange. Likevel førte det nok til at mange nye som vi hadde rekruttert etter første
korona-nedstenging, forsvant ut.

Styret jobbet hardt og kontinuerlig med ny-rekrutering mellom nedstengingsperiodene, spesielt
rettet mot barn og unge, men også mot voksne nybegynnere.
• Vi hadde en rekke Skole-badminton-kurs på flere skoler i nærheten av Møhlenpris, og
forsøkte å rekruttere derfra ved å gi gratistilbud osv. for nye barn det første året.
• Vi hadde åpne dager med badmintonlek og kursing, med samme mål.
• I tillegg kjørte nybegynnertilbud med svært lav terskel for deltagelse
• og som en tilknytning til dette, hadde vi et familietilbud der barn og voksne kunne
komme sammen og trene – for en rimelig penge.
Alle disse tiltakene til tross, mange kom til, men mange forsvant igjen også, da det kom nye
nedstenginger. SK Djerv Badminton har likevel hatt en jevn og relativ stabil medlemsgruppe i bunnen
– både på barn og unge og på voksne spiller.
SK Djerv Badminton gjennomførte en turnering i september 2021, da det var en åpning i
nedstengingen. Turneringen måtte ha mye ekstra vakthold og tilrettelegging pga. korona, noe som
medførte en merkostnad som gjorde at turneringen ikke ga et så stort overskudd som tidligere.
Turneringen ble vellykket og det ble også avviklet en oppstarts-markering for idretten etter covid, der
profilerte personer fra politikk og idrett deltok.
I tillegg var vi med og avviklet første runde av divisjonsspill for voksne, der SK Djerv vant 2 divisjon.
Dessverre ble annen runde i 2021 avlyst slik at denne ennå ikke er ferdig avviklet – men den vil tas
opp våren 2022.
Økonomien i Djerv Badminton er sund og under kontroll. Alle medvirkende betalte sin kontingen i
2021, og ved årsskftet hadde vi et lite overskudd. Vi registrerer imidlertid at vi har store utgifter til
trener og forbruksutstyr (baller osv), og vi kikker på muligheten for å sikre nye inntekter til dette. Vi
håper på noe tilskudd fra Hovedstyre til utstyr 2022.
Vi hadde 25 betalende voksne medlemmer i 2021 og til sammen 26 medlemmer i de forskjellige
gruppene for barn og unge i 2021.
Innebandy
Begynnelsen av 2021 startet i samma stil som 2020 avsluttet med begrenset trening og aktivitet på
grunn av regeringens restriktioner i följande Corona.
Första 6 månader av 2021 har bestått av sporadisk treningsaktivitet og ingen kamper då säsongen var
kansellert.
Som följd av detta har rekrutering vart dålig, men tap av medlemmer har också vart reducert med
största vikt på folk som flyttet fra Bergen.
Efter sommaren så togs aktiviteten upp till normal nivå och treningar och kamper blev spillt under
första del av säsongen 2021/2022. Där har både herrar og damer haft en fin uppslutning på treningar
og kamper, där damelaget har visat störst vinst på antalet medlemmer som deltar aktivt.
För og se på resultat så har det inte genspelgat kvaliteten vi besitter som lag, men er helt innanför
gentemot insatsen vi gör som klubb då vi spiller mest för og hålla oss aktiva og skapa en fin
gemenskap.

Wushu
• 46 aktive barn, ungdom og vaksne
• Chenxi Zhang (trener), Weiping Mu (trener), Wojtek Koltiniuk (trener),
• Fredrik Kavli (foreldrekontakt), Sverre Helge Bolstad (trener og leder)
Fast aktivitet i 2021:
● Barn onsdag 15:30-16:30, i hallen
● Barn og ungdom tirsdag 17-18 og torsdager 19-20, på Møhlenpris skule
● Ungdom og vaksne onsdag 19:30-21, i Kultursalen
● Voksne tirsdag 20:30-21:30 og torsdag 20-21, i Kultursalen og på Møhlenpris skule. (i starten
av året ute pga. Korona-restriksjonar.)

I 2021 starta gruppa eit ungdom- og vaksenparti i Sanshou, som er kampdelen av wushu. Gruppa har
kjøpt inn Sanshou-beskyttelsesutstyr i 2021. Sanshou krev bruk av matter som er tilgjengelege i
utstyrsrommet i hallen og gruppa treng difor 1,5t i hallen i 2022.
I juni og november deltok nokre av ungdommane på samlingar for rekrutteringsgruppa til landslaget i
regi av Kampsportforbundet.
I juni hadde gruppa oppvisning på Mangfoldsscenen i Nygårdsparken og i Gamle Bergen.
I august var wushugruppa medarrangør av Østasiatisk kulturuke på Møhlenpris skole. Kulturveka,
som hadde fokus på kreativitet og kunnskap om andre land og kulturer, og å bekjempe rasisme ved å
dyrke frem sympati og respekt, var vellukka og fekk positiv merksemd i media.
To av trenarane i gruppa har gjennomført Trener 1-kurs i løpet av året.
Hyttestyret
byggmester Ragnvald Rasmussen har vært engasjert av SK Djerv til å være ansvarlig søker for å få alle
nødvendige tillatelser og dispensasjoner på plass. Med viktig bistand fra hovedstyret og hyttestyret,
er de nødvendige søknader utformet. Saken måtte helt til bystyret som i sitt aprilmøte i fjor
enstemmig vedtok å gi Djerv rivningstillatelse og byggetillatelse for hytten. Saken ble etter hvert
svært omfattende med en rekke undersøknader og uttalelser.
I etterkant er det foretatt nødvendige tiltak for å få tillatelse til å ta hytten i bruk. Ulovlighetssaken
knyttet til at rivningsmaterialene lenge lå ved hytten ble opphevet og dagbøter ble ettergitt. I
september var alt på plass
Arbeidet med å gjenreise hytten har hengt over SK Djerv siden 2018. Den har lagt beslag på mye
frivillig kapasitet og krevd store utlegg. En sak er de mange søknadene og håndteringen av disse, en
annen er en omfattende dugnadsinnsats på hytten organisert av hyttestyret og en tredje er kasserers
omfattende jobb med å få godkjent regnskapet og sendt inn nødvendig dokumentasjon til ulike
offentlige instanser. Fortsatt gjenstår saken om momskompensasjon. Vi er omfattet av ordningen,
dvs. at vi får tilbakebetalt mva. som innbetalt, men størrelsen på beløpet kjenner vi ikke. Vi snakker
om et beløp mellom 500.000 og 600.000 kroner. Det betyr at hytten får et tilskudd fra offentlige
(spillemidler og momskompensasjon) og private (Gjensidigestiftelsen) på til sammen nærmere to
millioner kroner.

Det er all mulig grunn til å rette kritikk mot byggmesterfirmaet som hadde ansvaret for å
gjennomføre arbeidet for oss. De foretok seg ulovligheter og gikk til dels bak ryggen på klubbens
styrende organer da hele hytten ble revet før den ble gjenoppbygget. Men klubben selv må ta et
betydelig ansvar. Kontrollen underveis var for dårlig. Arbeidet var også før rivningen av et slikt
omfang at det var søknadspliktig og dette burde både klubbstyret og hovedstyret ha sjekket ut på
forhånd. Vi satte med andre ord i gang et arbeid vi ikke hadde lov til å gjennomføre. Både i
klubbstyret og hovedstyret var det kompetanse nok til at dette burde vært avklart før arbeidet ble
satt i gang.
Når det er skrevet. SK Djerv har fått en helt ny hytte 15 minutters gange fra Ulriksmasten. Nå gjelds
det å legge til rette for bruken, slik at hytten blir til glede for klubbens medlemmer.

Figur 2 Bilder tatt av Ragnvald Rasmussen for å dokumentere at vi hadde ryddet opp utenfor hytten.

Dugnad på hytten
2021 ble dessverre nok et år med begrenset aktivitet på Djervhytten. På grunn av behandlingstiden
på byggesøknaden ble det tidlig bestemt at bruken og åpningen av hytten måtte utsettes til 2022.
Det ble likevel gjennomført dugnader for å imøtekomme de pålegg som kom i forbindelse med
behandlingen, dette gjaldt først og fremst diverse rydding rundt hytten.
Vi hadde også dugnad i forbindelse med fellesløftet til Ulriken Hytteeierforening hvor vi fikk flydd
opp ved og diverse utstyr til hytten. I 2021 ble det totalt arrangert fire dugnader av hyttestyret.

Fotball
Herrer
Det ble i 2021 endelig åpnet for både trening og kamp igjen for senior. 4 divisjon ble delt inn i 4
grupper hvor det var 5 lag og ble spilt to kamper mot hvert lag.
Etter 19 måneder med nedstengning og 15 nye spillere inn da sesongen var i gang ble det vanskelig.
Det endte dessverre med nedrykk til 5. divisjon. Trenere i sesongen var.
•
•
•

Hovedtrener Alexander Myrtvedt.
Assistent Frank Eriksen,
Keeper trener Terje Husabø.

Ingen av trenerens blir med i 2022.
Damer
Vi hadde en halv sesong i 2021 grunnet covid restriksjoner. Vi spilte 2 kamper mot 6 lag i 3 divisjon
damer. Vi fikk damene til å få en fin sesong med mange fine resultater og bra spill, vi har samlet en
gruppe med en blanding av yngre og eldre spillere både lokale og nye tilskudd fra andre deler av
landet.
Store deler av troppen blir også med oss videre i 2022 noe vi setter stor pris på, covid gjorde at det
var store utfordringer gjennom hele 2021 så nå ser vi positivt på årene som kommer for damene.
Jenter 17
Trener:
Børre Morten Sundsøy
Assistenttrenere:
Tina Knutsvik, Jørgen Pedersen
Lagledere:
Sussie Dalvin, Margareth Yttredal
Laget har vært påmeldt sesong 2021 og spilt 9-erkamper vår og høst. Planen om Danacup måtte
avlyses. Sosiale og sportslige mål er oppnådd. Vi satte forventningene ift. fotballferdigheter
middels/lavt da målet for gruppen er å ha det kjekt sosialt samtidig som man er i aktivitet.
Ambisjonsnivået til spillern e spenner fra høyt til lavt.

Jenter 2008
Varegg-Djerv jenter 2008 er et samarbeid mellom Varegg jenter 2008 og Djerv jenter 2008. Laget ble
etablert tidlig i 2021. Vårsesongen 2021 spilte laget i J13 Vår 1.div. Bergen, det endte med en 3. plass.
Høstsesongen ble litt annerledes, 2 av lagene valgte å spille i J14 klassen, dermed var det for lite lag
og 1. divisjon ble ikke avviklet. Resterende lag spilte i 2 divisjon. Varegg-Djerv jentene vant alle sine
kamper i denne avdelingen. 2022 blir et spennende år med overgang til 11`fotball, ny hovedtrener og
Dana Cup.

Resultater 2021:
J13 Vår 1.div. Bergen
J13 Høst 2.div. avd. 02
Team 2022
Hovedtrener: Malene Haugen
Assistenttrenere: Tore Nilsen, Ørjan Mellingen og Geir M de Lange
Lagledere: Randi-Luise Møgster og Frode Sortland

Jenter 2009
J2009-laget til Djerv består av en fin gjeng med jenter fra syvende klasse på Møhlenpris og St.Paul
skoler. J2009-gruppen har alltid blitt trent av foreldre, så da Erik Simonsen og Anders Kvarven valgte
å gi seg eter mange års solid tjeneste sommeren 2021, ble laget i en lang periode stående uten
trener. Dette løste seg i slutten september da Vilde Holst Lunde sa ja til å trene gjengen, sammen
med assistentene Lena og Kaja.
Sesongen 2021 ble litt krevende da dette var første år med 9-fotball, og at spillergruppen ikke er den
aller største. Dette er aldersgruppen da lag ofte merker frafall blant spillere. Ungdomsskolen blinker i
det fjerne og andre interesser melder seg. På det meste våren 2021 kunne vi stille 14 jenter, mens vi
på høsten var nede i 10 og ofte mindre. Dette kombinert med skader og sykdom (og mangel på
trener) gjorde at de fleste kampene høsten 2021 ble avlyst.
Per i dag er det usikkert om J2009-laget til Djerv har nok spillere til å være med på den kommende
sesongen. En del av spillerne har deltatt på fellestreninger med Djerv G2009 og med J2009Nordnes/Varegg på Mulebanen/Møhlenpris. Ledelsen i Nordnes/Varegg har ytret ønske om at hvis
Djerv ikke klarer å stille lag denne sesongen, så er de interessert i et samarbeid. Foreløpig både håper
og ønsker vi at denne gjengen vil klare å reise seg til nok en sesong i Djerv-farger.
Hanne Jones og Helge Skodvin, lagledere

Gutter 2008
Mot slutten av 2019 ble 2008-spillerne på Djerv og Nordnes slått sammen, og et nytt lag Djerv/Nordnes - ble etablert. Hovedtrener siden starten er Harald Engesæth (Nordnes), med Børre
Sundsøy (Djerv) og Stian Skytterholm (Nordnes) som del av trenerteam'et. Undertegnede
(Djerv) har vært lagleder siden februar 2021, med Andreas Langenes (Djerv). Troppen teller i dag 18
spillere.
I 2021-sesongen stilte vi med et lag på nivå 1, og gjorde det bra i serien både vår og høst (andreplass
på tabellen, og mestscorende lag i vårterminen). Laget kom også til finalen både i Varegg-cup i mars
og i Lagunen-cup i november. I den første ble det 0-2-tap mot Søreide (men Djerv/Nordnes slo dem
til gjengjeld 10-0 i serien om høsten), mens i den andre finalen ble det uavgjort på mål mot Fana,
men vi tapte på antall corner. Laget kom også til semifinalen i Bergen Fotballcup i august og til
kvartfinalen i Bauge-cup i Haugesund i oktober.

08-årgangen utgjør et svært lovende lag, med mange talentfulle, tekniske, og ekstremt ivrige gutter
som spiller en utpreget angrepsvillig fotball. Tre spillere er på kretslaget, og tre er blitt tatt ut til det
nyopprettede Kniksen-Akademiet. I fjor høst fikk vi også en henvendelse fra Per Ove Ludvigsen, som
ville hente tre av spillerne til Brann G-14. Trener-og lagleder-teamet takket nei til dette, hovedsaklig
fordi det ville ha utarmet et løfterikt lag. Ifølge trenerens vurdering er Djerv/Nordnes blant de 2-3
beste i kretsen, og "kanskje det laget med aller høyest toppnivå."
For 2022 har laget høye ambisjoner. Vi er igjen påmeldt på nivå 1 i serien, og vi har meldt oss på
Danacup i juli. Planen er videre å melde laget på flere elitecup'er utover høsten, f.eks. Stjernecup på
Hamar. Ressursmessig er vi selvsagt i en helt annen situasjon enn mange av de store breddeklubbene
vi konkurrerer mot, som Bjarg, Sædalen, Gneist, Åsane, Fyllingsdalen og Fana, som gjerne har tre
ganger så mange spillere i stallen, akademier, og profesjonelle trenere. Per i dag er samtlige trenere
og lagledere hos Djerv/Nordnes foreldre, men fra og med januar 2022 har vi knyttet til oss Bjørn
Ellingsen som ekstra trenerhjelp.
For å holde på denne flinke gruppen videre framover er det avgjørende av treningstilbudet vi kan gi
dem er på nivå med det til de fremste klubbene i Bergen. Nå har vi altså fått frem et sentrumslag som
i sin aldersgruppe ligger helt i toppen i kretsen, og vi håper alle at det blir muligheter til å
videreutvikle dette laget.

Gutter 2009
Trenere 2021: Trond H. Erlien (fungerer også som lagleder) og Tormod Løvold
Spillere: mellom 13 og 19.
G 2009 har i 2021 trent fast to ganger i uken og har i tillegg hatt åpne treninger sammen med G2010
og J2009, både innendørs og utendørs. Laget har deltatt i seriespill og en cup (Nordnes-cup), og
hadde tre spillere på sonetrening. Under koronapandemien har vi lagt vekt på at tilbudet skal være
inkluderende. Samtidig har vi prøvd å legge til rette for utvikling. Vi har ikke mistet noen av spillerne
vi hadde ved inngangen til 2021. Vi overtok syv spillere fra Ny-Krohnborg etter at deres 2009-lag gikk
i oppløsning, samtlige med minoritetsbakgrunn. Vi oppfattet dette som positivt og prøvde å legge til
rette for at de skulle trives. Men det skapte samtidig utfordringer sosialt, fordi vi ble så spillere på
treninger og kamper at det ble vanskelig å følge dem opp. De fleste av disse spillerne forsvant i løpet
av høsten. Ved utgangen av 2021 var vi 14 spillere.

Gutter 2012
I løpet av 2021 har følgende inngått i trenerteamet til laget:
Torbjørn Rødal Wentzel (hovedtrener), Thomas Antonio Ulvestad Vacas
(trener) og Chris Hagen Magnussen (hjelpetrener og lagleder).
Laget har hatt faste treningsdager på Småleken hver tirsdag og hver torsdag, og har i løpet av året
gjennomført 77 treninger. Videre har laget deltatt på 4 cuper, 2 serieturneringer, samt spilt en
treningskamp mot Nordnes G2012.

Nok et år med smittevernrestriksjoner grunnet korona-pandemien har gjort seg utslag i færre cuper
og turneringer enn hva som ønskelig er.
Vi har prioritert å være med på de mulighetene som har bydd seg.
Lagets treninger har gått bort i mot som normalt, mye takket være Torbjørn Wentzels innsats.
Oppmøte på treningene har også vært forholdsvis stabilt, med mellom 8 - 12 deltakende gutter.
Ellers ser vi at laget har tatt fine steg i året som har gått, hvor spesielt fokus og konsentrasjon på
treningene har blitt mye bedre. For
2022 håper vi på en ytterligere bedring, og ikke minst hell og lykke i kommende cuper og turneringer.
Chris Hagen Magnussen
Lagleder

Gutter 2013
3. klasse laget består av en gruppe med ivrige gutter ca. 13 stk. (noen har sluttet og nye har begynt i
løpet av året) som koser seg på trening hver mandag på Småleken.
På treningene i år har det vært bra oppmøte selv i dårlig vær, hvor ulike øvelser i form av
pasningsspill, skudd på mål, lag-konkurranser med ball, ulike leker, øving på 5er fotball (lagoppstilling
regler, kast, slå corner) og som regel avsluttet treningene med kamp.
Spille cuper og kamper er noe som er stor stas blant guttene, vi har deltatt på Nymark cup og spilt
serieturnering.
Vi i trenergruppen har som mål å delta på flere cuper, prøve å få til treningskamper og få inn en
lagleder for G2013.
Trener teamet består av Espen Vaular, Leif Ivar Myklebust og Anders
Kvarven (sistnevnte har og fungert litt som lagleder).

Gutter/jenter 2015
Etter et foreldremøte i 2021 på Møhlenpris, arrangerte vi vår første trening for Djerv 2015 torsdag 9.
september 2021. Vi har rekruttert 2 trenere (Camilla Myrhaug & Matthijs van Meurs) og noen ekstra
foreldre som hjelper til under treningen. Totalt har vi 23 barn på laget, hvorav 7 jenter og 16 gutter. I
snitt har vi rundt 16 barn på trening.
På grunn av COVID-restriksjoner, måtte vi avlyse 6 treningsøkter i november/desember/februar. Men
vi har trent aktivt igjen siden 3. februar 2022. Fokus for denne aldersgruppen er lek, føring, vending
og skudd. Så vi holder det ganske enkelt, og fokuserer mest på spill med ball. Spill som Hauk og due
med ball, Rødt lys med ball, stafett, dribling og triksing.
Vi starter alltid med en «Warming-Up» og avslutter generelt treningen med en kort kamp. Treningen
tar en time, mellom 16.30 og 17.30. I månedene fremover vil vi se om vi kan holde deltakertallet
stabilt, og prøve å rekruttere én ekstra trener for å unngå å måtte avlyse en trening på grunn av
andre forpliktelser av de to eksisterende.

Figur 3 Så er det viktig og ikke glemme at SK Djerv bidrar til mange aktiviteter i nærmiljøet, som å lage preppemaskin som
sikret god kvalitet på skøyteisen på lille banen i fjor vinter.

