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Einaste så va «aktive» i Covid-19 året 2020, var tusenfryden.    Foto: Steinar Lillebø
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                                         Hovudstyret 
 
Leiar: Steinar Lillebø    Styremedlem sponsorer: Idar Giskegjerde 
Nestleiar: Eli Fjørtoft Giske   Styremedlem hus: Malin Giske 
Kasserer: Marianne Sund   Styremedlem fotball: Fredrik Furnes/Stian Johansen 
Sekretær: Inger Lise Emini            Styremedlem : Anja Misund 
Styremedlem bane: Arild Olsen  Utleigar: Siv Nina Olsen 
 
Idrettsåret 2020 ble et år helt utanom det vanlige. Året starta normal med påmelding av lag og 
styremøte i februar. Men så kom mars med Covid-19, og sia den tid så har alt vore annleis. 
 
Etter Covid-19 så har hovudstyret kun arbeid via digitale plattformar, og årsmøte for idrettsåret 
2019, ble avhalde på Teams. Men sjølv om Covid-19 gjorde sitt inntog,  så er det alltid mykje som 
kan gjerast på eit anlegg som vårt, anten det er på eller rundt bana, på tribuna, uteområdet ved 
klubbhuset, eller i sjølve klubbhuset. Dette kostar pengar, men vel så viktig er at medlemane føler 
tilhøring, og ser det som si oppgåve å vere med å halde ting i hevd.  
I 2020 ble dette arbeidet utført av ein liten entusiastisk gruppe, sia Covid-19 og sette grensar på 
kor mange som kunne være i lag samstundes. Men her kunne absolutt fleire meldt inn sine 
tenester, sjølv om arbeidet ikkje ville være så sosialt, som i eit normal år.   
 
Yngres fotballen kom i gong frå hausten av, men ingen fotball på seniornivå på Giske stadion for 
heile året. Også all utleige på Nestun blei kanselert. Men dette stoppa ikkje pågangsmotet. Vi såg 
heller mogligheita å bruke all tid på Kiosk prosjektet. Her leigde vi inn Jan Ove Skodje, og det ble 
bygd vegg mellom oppsette barkkar og tribune. Målet er å lage ein fotball krok, for dei som kjøme 
til våre arrangement, der fotballen ikkje er drivkrafta for å komme til Giske Stadion. Giske IL ser 
det som ei viktig oppgåve å lage møteplassar, der versproblem, både kan skapast og løysast.  
I brakka nærast tribuna ble det laget Supportershop, i det eine rommet og kiosk i det andre. 
Supportershop`en har blitt ein kjempesukksess, men kiosken har nesten ikkje vært i bruk. I den 
andre brakk mot parkeringsplassen, har det over litt tid blitt eit historisk rom, og i rommet som 
enda ikkje er ferdig renovert, blir eit lager. 
Giske IL er stolt over at vi har klart å få dette til når nesten all anna aktivitet har vært steng ned. 
 
Nettopp Giske Skule er en av bærebjelkane for all drift i idrettslaget vårt. Hausten 2019 ble det 
lagt frem forslag om nedlegging av skolen frå administrasjonen i Giske kommune. Idrettslaget 
v/styret engasjerte seg sterkt for at dette ikkje skulle bli en realitet. Det ble blant annet sendt brev 
til alle kommunepolitikarane vor idrettslaget uttrykte sin store motstand mot nedlegging. I 
påfølgande skulestrukturdebatt var idrettslaget en av initiativtakarane til folkemøte på Giske. Giske 
Idrettslag vil følgje saken tett vidare – og vi meina fremdeles at å bevare skulen vår på øya er 
essensielt for overleving for vårt idrettslag!  
Endringa av skulestrukturen forsette i 2020, og slik det set ut no, blir Giske skule spart i denne 
omgang.  
 
Vi som sit i hovudstyret skulle ynske at enda fleire er med og dreg lasset. Dessverre er det slik at 
det verkar lettare å be ein person som har fem oppgåver, å auke til seks, enn det er å få ein 
person til å bidra med den første oppgåva . Ein slik påstand kan ha mange svar, og vi som sit i 
styre, og andre sentrale verv har eit ekstra ansvar for at alle eksisterande og potensielle nye 
medlemmar føler seg heime i idrettslaget, og kan identifisere seg med det.  
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Giske Idrettslag er inndelt i eit hovudstyre med leiar, nestleiar, sekretær, kasserar og 
styremedlemmar for hus, bane og fotball.  
I undergruppene hus, bane og fotball er det ulik organisering, men felles for alle gruppene er det at 
ein treng engasjerte medlemmar som har lyst å bidra. Ambisjonsnivået til den enkelte medlem kan 
vere ulikt, men det må ligge eit visst engasjement i botn for å ta på seg eit verv. Anten det er som 
trenar eller oppmann for eit lag, eller som medlem i ei undergruppe eller i hovudstyret.  
 
Det er mange som legg ned ein stor dugnadsinnsats i Giske IL, og utan desse ville vi ikkje hatt eit 
idrettslag. Eit idrettslag utan eit flaggskip som A-lag er, vil være eit fattigare idrettslag.  
 
Hovudstyret ønskjer også særskilt å takke alle foreldre som har tatt på seg verv som trenere og 
oppmenn for lag i yngtes avdeling. Giske IL er avhengige av at forelder er aktive pådrivarar, 
spesielt i dei yngste klassene fram til 12 år. Utan denne innsatsen, så vil det å være aktiv i Giske 
IL, ha ein annan kostnad en i dag. Yngtes avdeling er ryggraden i idrettslaget, og det settast stor 
pris på de vaksne som legger ned betydelige timer i dugnadsinnsats for at våre unge skal ha et 
aktivitetstilbod å gå til her på øya.    
 
Så må ein sende ein ekstra helsing til banestyre og Knut Birger spesielt, når ein tenker på alt 
arbeide som er blitt nedlagt i baneanlegget i 2020, sjølv det nesten ikkje gar vært aktivitet på bana 
i korona året 2020, så har han drifta bana som i eit normal år.  
 
Giske IL har samarbeidet med Godøy IL sidan 2009, med felles samarbeidslag når borna startar på 
ungdomsskulen. Målet har vært «Same klasse – same lag». Dette har fungert strålande i alle år, og 
dette har også gjort at mange av borna er aktive lenger. Enkelte år har vi og samarbeid med både 
Godøy og Vigra, og dette har oftast vært på G16 og G19 nivå. 
 
Grunna Covid-19 så vart det meste av arrangement avlyst. 
Einaste unnataket var ein Covid-19 basert Jonsøk. Arrangement vart svært vellykka.   
På hausten fekk alle under 20 år spele fotball igjen, og dette var svært kjærkomme for Giske IL, og 
alle som er glad i sporten vår.  
     
I 2020 vart og Giske IL 55 år, sjølve årsfesten utgjekk, men markeringa vil komme når alt rundt 
tillate det. Men vi hadde ein markering av dagen, og hadde ope kiosk, med gratis pølse og saft. 
Dette skulle og kompensere for den årlige pølsefesten i yngres.  
 
Siste helga før jul har vi vårt tradisjonelle juletresalg. I år så ble det kun sal av tre, der den 
tradisjonelle serveringa av risengraut ut gjekk. Dette har Eldar Røsvik vært primus motor for dei 
siste åra. Dette arrangementet er strålande, sjølv om salet av tre har minka år for år. Dei 
tradisjonelle juletrea har fått  hard konkurranse av plast tre, og arrangementet er kunn bærande 
på at mange stiller opp og kjøper seg graut og andre saker som er til sals.  
Giske IL håpar at vi kan forsette med dette, så viktig at alle støtter opp om arrangementet, sjølv 
om dei he plastre heime.  
 
Korona året vart spesielt på mange måtar, og Giske IL vil gi ein stor takk til sponsorane våre som 
forsette å støtte oss i denne vanskelege tida. Aldri før har desse midlane varma så god som i år, 
når ein tenkar at vi ikkje kunne gi noko attende. Alle våre hovedsponsorar og skiltsponsorar har 
støtta idrettslaget fullt ut i 2020 sjøl om den sportslege aktiviteten har vore lav. 
NIF og NFF kom på bana via kulturdepartementet, å laga ein koronapakke for alle ideelle 
organisasjonar i Noreg. Dette søke vi på, saman med alle dei andre klubbane i kommunen. Her 
fekk vi synliggjort våre tap, og fekk dette dekt, via denne ordninga. Utan den så hadde 2020 blit 
eit magert år.  
 



5 
 

 
 
 
 
Så må vi og takke for alle som har Giske IL som sin grasrot klubb når ein spelar hos Norsk tipping. 
I 2020 var vi ca 255 som hadde nettopp Giske som sin favoritt, og dette genererer mykje pengar 
tilbake til idrettslaget. 
 
Takk spesielt til vore hovudsponsorar som satsar vidare i lag med Giske IL: Sparebanken Møre, 
Tafjord, Giske Havfiske, Eurospar Valderøy og Kodebyraaet. 
«Giske IL, eit levande idrettslag» 
 
På vegne av hovudstyre 
Steinar Lillebø 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 
                                                          Hus styret 
 
Leiar:     Malin Giske 
Nestleiar:    Anja Misund 
Styremedlem:                  Anette Johansen 
Styremedlem:                Hanne Ljøen Hasle  
Styremedlem:                 Trude Lund 
Styremedlem:                 Siv Nina Olsen 
 
Året starta med karneval. Det var eit vellykka karneval med mange besøkande. Dette er eit 
arrangement som bør drivast av dei yngste laga i yngtes si gruppe.  
Så kom 12 mars og Covid-19, og heile landet ble satt i «karantene», og all utleige og eigne 
arrangement ble avlyst. Så ble det gradvis opna opp, og jonsok ble arrangert med Covid-19 reglar. 
Arrangementet hadde godt oppmøte, men sidan det lenge var uviss om vi kunne arrangere Jonsøk, 
så ble det heller ikkje satt i gang arbeid for å få samla et Jonsøk bål. Når det så ble klart at vi 
kunne ha en liten markering, så stilte Sverre Roald opp med bål materiale, og A-laget stod for bål 
stable dugnaden. Ros til begge parter, for bålet ble flott stablet, og ble veldig miljøvenleg.  
 

 
 
 
Giske IL blei og 55 år i 2020, og vi markerte dette med «open kiosk» og skulle kompensere for den 
årlige pølsefesten. Arrangement var flott, men ein liten glipp i meldinga ut til laga, gjorde at veldig 
få dukka oppe denne spesielle dagen i Giske IL sin historie.  
Men Peder Kåre Giske, Svein Gunnar Grimstad og Knut Birger Giske dukka opp. Desse tre karane 
er sjølve grunnlaget for at Giske IL er eit levande idrettslag.  
Sjølve feiringa av 55 års dagen, får vi ta ved første høve, når Covid-19 tillèt det.  
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. 
Perder Kåre Giske, Svein Gunnar Grimstad og Knut Birger Giske på besøk i «Supporter shoppen» grunna Foto: Steinar Lillebø 
 «Open Kiosk» som  markerte Giske IL sin 55 års dag. 
 Peder Kåre og Svein Gunnar var med i det første styret i 1965.  

 
Stjernelaget. Frå venstre: Perry Giskegjerde, Idar Giske,Børre Giske, Ronny Basso, Jarle Giske og Siv Nina Olsen Foto: Steinar Lillebø 
Stjernelaget har satt opp julestjerne og God Jul og Gøtt år skilt på Nestun sia 2009.  
  

1.søndag i advent samla Giske IL et 50-talls øyingar til lystenning på Giske stadion. Stjernelaget 
hadde i god tradisjon montert opp stjerna i flaggstangen og God Jul på tribunen. Kl1700 ble lyset 
på tribunen sluket og lyset på stjerna tent til Glade jul allsong. Et fin markering i en tunge 
pandemi-advent. 
 
På vegne av hus styret 
Steinar Lillebø 
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Banestyret 
 

Leiar:             Idar Giskegjerde Banemedlem:  Vidar Giskegjerde 
Nestleiar:            Kurt Giske  Banemedlem:  Oddbjørn Giske 
Banemedlem:             Knut Birger Giske Banemedlem:  Eldar Røsvik 
Banemedlem:             Arild Olsen  
Banemedlem:             Kurt Luise Skjong 
Banemedlem:             Karl Even Giske 

 

         
Sjølv om store deler av verden stoppet opp så gikk Giske stadion vakkert vidare. Jobben med å 
holde grasmatta fin er stor og Knut Birger har også i 2020 lagt ned uendelig mange timer på 
stadion. Tørke i juni gjorde at banen ble ganske gul og uttørket, men heldigvis brukte den ikkje 
lang tid med å komme seg igjen. For å gjøre vatnings jobben enklare bør det nok investerast i et 
enkelt vann anlegg. 
 
Det ble arrangert stordugnad laurdag 30. mai med hele a-laget og banegjengen. Det ble spadd ut 
til fundament til veggen i mellom brakkene i kiosk-området, skiftet reklameskilt på tribunen, 
vasket malt og masse anna forfallande arbeid. I tillegg ble måla på skulen reparert. En 
kjempekjekk dag i flott vær. 

 
 Foto: Idar Giskegjerde 
 
I løpet av hausten ble mellomveggene og sjølve kiosken stort sett ferdig. Steinar Lillebø og innleidd 
snekker Jan Ove Skodje tok seg av snekkringen. Idar Giskegjerde fikk opna supportershoppen i 
september, Øy-Blikk var der å foreviga stunda. 
På skulen ble det satt opp stativ bak det eine målet som skal holde oppe den nye ballnoten, denne 
går to meter over den som er der per i dag. Steinar og Arild Olsen har tatt hand om denne jobben.  
Elers ble golvet i garderoben malt og hyller og ballkroker hengt opp. 
I løpet av 2021 må garasjen malas, dette skal A-laget få gjort. 
På Stadion skal kiosken helt ferdigstilles med strøm og vann, vinduer skal setes inn og veggene 
utvendig skal malas. Det skal også henges opp store bildar på disse veggene til slutt. 
Grasmatta skal re-såast i april, her vil det bli leid inn ekstern hjelp med god kompetanse frå Aker 
Stadion. 
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På skuleplassen er Garasjen ferdig. Fem år etter at vi starta på dette prosjekt, fungera noe 
garasjen og  ballrom/garderobe, som eit samlingspunkt for aktiviteten på skuleplassen. 
I 2020 har det og vore dugnad på å sette opp ny og høgare balla fangar mot parkering og 
nabohusa. Dette arbeidet er opp starta, men blei ikkje sluttført i 2020. 
 

 
Foto: Steinar Lillebø 

 
Inne i sjølve garasjen vil ein over litt tid få tak i utstyr som kan vedlikehalde kunstgrasflata. Giske 
kommune slit med økonomien, og bana er ikkje vedlikehalden slik det burde vært.  
I 2024 er banedekket 10 år, og allereie no ser ein behovet for opp gradring av dette dekke. 
Og når ein først tar denne kostnaden, så må ein også ha tilgjengelig utsyr for vedlikehald av bana. 
Då vil Garasjen komme til sin fulle nytte, men fram til dette blir ein realitet, så vil Garasjen dekke 
mange behov  for Giske IL.  
 
 
 
For banestyret 
Idar Giskegjerde 
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    Fotballstyret 

 
Leiar: Idar Giskegjerde     Leder yngres: Steinar Lillebø 
Nestleiar: Stian Johansen                                      Dommeransvarlig: Steinar Lillebø 
Leder senior: Stian Johansen                                     Materialforvalter: Julie Ellingsæther Kvalsvik 
Medlem senior: Oddbjørn Giske   Materialforvalter: Emilie Giske  
Medlem senior: Steinar Lillebø    
 
Fotballstyret er ein viktig del av Giske idrettslag. Fotballstyre kan engasjere seg i mange oppgåver, 
og skal vere eit bindeledd mellom alle laga i Giske IL og hovudstyret.    
 
A-laget må vere drivkrafta i heile laget sin fotballsatsing. Og i yngtes er det ofte «gamle» A-lags 
spelarar som blir trenarar, og dette er svært viktig at dei auser av sin kunnskap, over på framtidige 
A-lags spelarar.   
 

 
 
2020 ble et spesielt fotball «år» der det til KUN ble aktivitet på hausten, for dei som var frå 6 til 20 
år. Laga som ble påmeldt til kretsen var som bilde over visar, der G16 og G11 er eit samarbeid 
med Godøy, der Giske var administrator.  
Så hadde vi også et samarbeidslag saman med både Godøy og Vigra, der Vigra var administrator. 
VIGIGO G19. 
 
I år har vi også et Volleyball lag påmeldt i serie samanheng, så Giske IL har nå blitt en 
fleiraktivitetsklubb på tredje året. 
Så har vi en aktivitet med  mini 4-6 år i Giske IL sin regi, så totalt sett så har treningsaktiviteten 
vært stor i laget i 2020, sjølv om volleyball ikkje fikk spilt kampar i 2020.  
 
På vegne av fotballstyret 
Steinar Lillebø 
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Giske IL – Vannsport – Årsmelding 2020 

 

 
Foto: Torkild Skjong 
 

GIL har hatt ønske om å utvide tilbudet til barn og ungdom samt nå ei breder gruppe av brukere. 
Videre å ta I bruk og utnytte kapasiten på og rundt Nestun bedre. 
Flere og flere sambygdinger, unge og elder, har anskaffet seg forskjellige vannsport utstyr som 
kajakk, SUP brett etc. dei senere år som vi ser av aktiviteten på strendene og langs land rundt 
Giske. 
 
Vi er I dag mange som driver med diverse former for vannsport på forskjelige områder rundt om I 
Giske kommune uten at det har vært noen form for organisering. GIL har fått mange henvendelser 
fra både yngre og eldre som også ønsker alternativer\tillegg til dei tradisjonelle aktivitetane som 
GIL tilbyr på Nestun. 
 
Rett ved Nestun har vi verdens flotteste strand og vannsport arena som bare ligger å venter på å 
bli foredlet og bedre tilrettelagt for mere brukt som sport og fritidsarena, nærmiljøtilbud og 
inntektsbringende aktiviteter. 
 
Siden den naturgitte arenaen ligger i direkte tilknytning til Nestun med sine fasiliteter, med ei flott 
strand og et trygt sjøområdet skal der små tilrettelegginger til for at dette skal bli en fantastisk 
arena for sport og fritidsaktiviteter som vil løfte tilbudet til GIL, nærmiljøet og alle besøkende. 
GIL har satt opp en tiltaksplan, der vi har begynt litt forsiktig for å sanke erfaring før neste steg. 
 
Fase 1 – Sommer/høst 2020  

- Etablere egen gruppe «GIL-Vannsport» 
- Strandaktivitetsdag. 
- Søknader for støtte 

Fase 2 – 2021  
- Etablere eget anlegg/utstyrslager 
- Anskaffelse av eget utstyr 
- Få i gang organiserte aktiviteter 

Fase 3 – 2022 ..  
- Anlegg og utstyr etter økt behov. 
- Utvidet tilbud / aktiviteter. 
- Nærmiljøtiltak. 
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Strandaktivitetsdagen August 2020 

Søndag 29. August arrangerte GIL en Strandaktivitetsdag” på Giskesanden nedenfor Nestun. 
Dette for å få litt erfaring og føle på interessa for diverse vannsportaktiviteter. GIL fikk lånt 
utstyr fra både private på Giske samt fra Giske Seilforening. Dette var utstyr som Seilbrett, 
SUP brett og Kajakker. Ca 25 stk totalt. Også våtdrakter og vester fikk vi lånt som vi lånte ut 
til dei som ikke hadde med.Dagen ble en ubetinget suksess til tross for at sommar- 
temperaturene ikke helt var med oss. Vi rigget til strandtelt som base og utstyr rigget og gjort 
klart på sanden. Også instruktører på dei forskjellige aktivitetene hadde vi lånt inn.                                                                                                                                                       
Ved teltet arrangerte vi og aktiviteter for dei minste med bygging av sandslott etc.                                                  
Det ble anslått at ca 150 personer var innom. Noen svært ivrige brukere og noen som var 
interesserte i våre planer. Det var til tider ventetid for å få prøvd dei forskjellige typene av 
utstyr. Det var folk I alle aldrer som fikk veiledning og prøvd dei forskjelllige aktivitetene, 
mange av dei for aller første gang. Det var stor stemming for at dette måtte gjentas og bli 
faste arrangement. 

 

 
 

 
Foto: Torkild Skjong 

 
Med dei erfaringene vi har gjort oss fra vannsportdagen, ser vi helt klart at der er svært stor 
interesse både blant Giske Idrettlags egne medlemmer/aktive og fra besøkende vedr. 
vannsportsaktiviterer.  
GIL ønsker å gå videre med planene for en permanent vannsport gruppe organisert under Giske 
Idrettslag. Fokus fremover blir å søke støtte til dei planlagte aktivitetene, utstyr og anlegg.  
 
Videre å få etablert et GIL-Vannsportstyre som vil være pådrivere for å få gjennomført planer og 
aktiviterer.Vi ser frem til et spennende 2021 der vi kan få til stor aktivitet tilknyttet strand/sjø i 
trygge omgivelser, både for våre egne medlemmer samt til lokale og tilreisende gjester. 
 
 
Torkild Skjong 
Pådrivar 
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Minivolleyball 

. 
Årsmelding volleyballgruppa 2020-2021 
 
Denne sesongen har bestått av trening og treningspauser, ingen kamper.  
Følgende alderstrinn har fått tilbud om treningsgrupper 

x Minivolleyball: 4.-6. klasse gutter og jenter fra Giske x 1 i uka 
x JU15: jenter 8.-9 klasse fra Giske, Godøya og Valderøya x 2 i uka.  

 
Minivolleyball 
Treninger starter med gjennomgang av våre sosiale lagregler:  

1. Vi sier hei til hverandre når vi kommer på trening og hade når vi går 
2. Når trener snakker er vi stille, står stille og holder ballen i ro. 
3. Her er det fair play (forklart av ivrige barn som ønsker å si hva dette betyr for oss). 
4. Vi må si ifra når vi går på do, slik at vi ikke plutselig er vekke fra gymsalen.  

Også denne sesongen har vi fått nye deltakere. Det er kjekt å se når det yrer av liv i den gamle 
gymsalen. På det meste har vi vært 16 barn på minivolley trening.  Vi har fått endret treningstid til 
tirsdager, noe som ser ut til å ha bidatt til økt deltakelse. Barna har nå stort sett beveget seg over 
til nivå 3. Dvs at en i kamptrening  (og kamp)  kun tillater ett hold, og må i tillegg utføre to 
volleyballslag pr side, før ballen kan spilles over nett. En kan velge å spille på forskjellig nivå, der 
det ene laget kan spille på nivå 3 og det andre laget på nivå 2 (to hold og ett volleyballslag). Neste 
utfordring blir nivå 4, hvor en ikke kan holde ballen i det hele tatt og må ha tre volleyball slag pr 
side. 
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JU15 (jenter under 15) 
Dette var sensongen hvor vi skulle delta i ungdomsserien og forsøke oss med 6 spillere på 
storbane for første gang. Fremdeles uprøvd i kamp. Vi valgte å ikke delta i seriekamp som det ble 
åpnet for nord i fylket i desember.  Resten av kampsesongen for 2021 er nå dessverre avlyst. 
Treningdager er tirsdag og torsdag, som har åpnet mulighet for flere. 
Rotasjon og systemtrening i 6-er volleyball kan være kjedelig i starten, men artig å få prøve seg litt 
i ulike posisjoner på bana og belønnende når en får det til. Tempoet har økt betraktelig og vi 
trenere finner også stor glede i å være med i kamptrening.  Nivåmessig vet vi lite hvordan vi ligger 
an i forhold til andre lag, men har tatt kontakt med en av de andre lokale klubbene for 
treningskamp når dette blir mulig ihht retningslinjer. Det ser vi fram til -l 

 

 
 
 

 
Foto: Ann Helen Tryggestad 

 
Ikkje mulig å få tatt bilde av alle JU15 jentene samla, og de som ble med på bildet ville være 

anonyme.  
 

Mvh trenere Ann-Helen og Michael Arthur  
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    Mini 4-6 år 

Bilde er frå open hall i 2018        Foto: Steinar Lillebø 

 
Giske Mini 4-6 (Barnehagegruppa) 
 
Mini 4-6 eller barnehagegruppa som vi også kallas ble oppretta som eit lav terskel tilbod for de 
eldste barnehagebarna som eitt alternativ før de går vidare til fotball , handball og andre aktiviteter 
når de kommer til skulealder. Gruppa består i hovudsak av barn i alderen 4-6 år , men også 
enkelte ned mot 3 år. 
 
Etter en vår med restriksjonar kom vi endelig i gang med trening for de yngste når mai meldte sin 
ankomst. Frem mot sommaren var det heller dårlig med oppmøte , noe som nok kan til skrivast 
situasjonen vi står i. 
 
Etter skolestart og når hausten kom var vi stabilt 15-20 barn , mange nye yngre har kommet til, 
samtidig som det var lite fråfall. 
 
Kjetil Hammervoll 
Pådrivar 
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Jenter J09 

 
Bilde er frå 2019 sesongen, manglar bilde for 2020. 
Frå venstre: Vilja M Giske, Martine G Svinø, Alma Gidske, Julie L Giskegjerde, Veronika Giskeødegård, Kristiane Avseth og Fride Giske 
Framme frå venstre: Josifine Avseth, Seva Norset, Gabrielle Giske Holvik, Erika Hammervold, Bertine Giske Holvik 
Ikkje til stades:  Foto: Ukjent 

 
Giske IL Jenter 9  
Jenter 9 år er et samlelag for årskulla 2010 til 2012 , vi starta sesongen med 12 jenter og avslutta 
med 13. Vi har i tillegg en oppmann , 2 hovudtrenere og 2-3 hjelpetrenere som har stilt opp 
gjennom hele sesongen. 
 
Sesongen 2020 ble en sesong utanom det vanlige , vor det meste av trening på vårparten utgikk 
samt alle turneringer ble avlyst. Til tross for dette var vi i år for første gang påmeldt med 2 lag. 
Vi skulle spilt 2 miniturneringer på vårparten samt vi skulle vært med på Hundeivik fotballfestival 
som alle ble avlyst. 
I haustsesongen spilte vi 1 turnering i regi av Aksla på banen i Ratvika og vi avslutta sesongen 
med en kanonturnering på heimebane. 
 

 
          Foto: Steinar Lillebø 
Kjetil Hammervoll         

Trenar  
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Gutar/Jenter 6 år 

 
Fra venstre: Peter, Kristian, Eilif, Mathea, Jørgine, Live, Lars, Magnus, Sverre, Roberta, Selma,     Foto: Eldar Røsvik 
Sebastian, Alfred, Sander, Leon, Elai, Camilla og Jonathan. Trener Steinar Lund bak.  
Ikkje på bilde Eirik, Maria og Emilie 

 
 

Giske IL Gutar/Jenter 6 år 
 
Vi starta opp et lag i månedsskiftet august/september med treninger en time i uka. Fram til 
november trente vi ute på skolebanen, mens vi brukte hallen i vinter og fram til påska.  
 
Oppmøtet har vært meget bra hele veien, med 10-18 ivrige førsteklassinger på hver eneste økt. 
Både gutter og jenter er med på alle treningene og stemninga er positiv og god hele veien. De er 
ivrige, engasjerte og flinke til å oppmuntre hverandre!  
Særlig rollen som keeper har vært ettertrakta! Etter jul har også flere fra årskullet under blitt med 
på trening, så det gror godt.  
 
Aktiviteten på treningene har vært nokså jevnt fordelt mellom generell leik og fotballspilling. Det er 
en flott gjeng som gleder seg til å få spille litt kamper framover. 
 
 

 
 
 

Sportsleg helsing 
Steinar Lund 
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Gutar/Jenter 7 år 

 
Frå venstre: Jonathan Lund, Magnus Bonsaksen, Olai Svinø, Kristian Avseth, Ole-Johan Røsvik,         Foto: Thomas Hoddevik 
 
Elvira Aasen og Agnes Brandshaug. Sjøholt.  
Ikkje tilstades: Reinhardt Hoddevik 

 
 

Giske IL Gutar/Jenter 7 år 
  
Gutane og jentene har trena bra, sjølv om det har vært noen pausar grunna Covid -19. Oppmøte 
har vært bra og spelarane har vist stor interesse, og hatt det kjekt på trening på skuleplassen. 
I september så deltok vi på ein turnering på Color Line, og dette var både spanande og kjekt for 
laget.  
Vi ser fram til at neste fotball år skal bli like kjekt, men då håpar vi å få delta på fleire fotball 
Cupar. 
 
Sportsleg helsing 
Thomas Hoddevik  
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Gutar G08 

 
Frå venstre: Ådne Giske, Jonah Giske, Andreas Slinning, Tor Ukkelberg, Neo Arthur,                    Foto: Jone Slinning 
Mathias Giskegjerde, Ulrik Nordset, Leo Sjøholt.  
 

Giske G8 – koronasesongen 2020 
 
2020-sesongen var tidenes raraste sesong sterkt preget av Covid19! Måtte det være et 
eingongsstilfelle….  
 
Gutane på laget bestod også i 2020 av spillere frå kulla 2010, 2011 og 2012. Sidan førige sesong 
tok gutane kvantesprang i både fotballforståing, teknikk og evne til å kunne spille fotball.  
 
Det var avbrot i treningar pga. korona, koronatilpassa treningar, vanlige treningar og 
koronatilpassa miniturneringer på gutane. Sjølv om 2020 var ganske begredelig ift. ann tall 
kamper, så taler kampstatistikkane sitt klare språk ift. utvikling (sjølv om ann tall sigrar og ann tall 
mål ikkje nødvendigvis skal være alt man fokuserer på): 
 
2020 – 6 kamper: 

x 4 seire 
x 1 uavgjort 
x 1 tap 
x 26 scora mål 

 
2019 – 19 kamper: 

x 4 seier 
x 1 uavgjort 
x 14 tap 
x 29 scora mål 

 
Til tider spilte gutane durabelig flott fotball, noen gangar slik at vi i trenerteamet måtte spørre 
kvarandre på sidelinja kva som faktisk skjedde ut på banen. Vi trur at, til tross for all korona-skit, 
så hadde gutane en flott og god sesong, med følelse av stor mestring!  
 
Etter 2020-sesongen takker trenerteamet for seg av ulike grunner, og leverer stafettpinnen over til 
andre for å ta gutane framover i fotballkarrieren. Giske IL har i disse gutane en unik gruppe 
framtidige bidragsytar på fotballbanen som må dyrkas opp vidare.  
 
Jone R. og Hugo 
(avtroppande trenerteam) 
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     Gutar G11/12 GIGO 

 
Bak frå venstre: Isak A., Sondre, Jakob, Olve, Isak G.      Foto: Eldar Røsvik 
 
Framme frå venstre: Tobias, Johan, Vetle og Jonas.                                           
Bildet er tatt etter ein flott bortekamp mot Herd. 
Ikkje til stades: 
 
Gutar 11/12 – sesongen 2020 (samarbeidslag mellom Giske og Godøy IL) 
 
Gutar 11/12 bestod sesongen 2020 av 9 gutar, og er eit samarbeidslag med 5 spelarar frå Giske, 
og 4 spelarar frå Godøy. Seks av gutane er født i 2009, og tre er født i 2008. Etter dispensasjon frå 
kretsen vart laget meldt på i seriespel for G11-lag.  
2020 vart eit annleis år etter ein god start i januar og februar. Koronaepidemien og restriksjonar 
det medførte gjorde at det vart svært lite trening med kontinuitet, ingen sosiale aktivitetar og ikkje 
minst utfordringar med ei spelegruppe tilhøyrande ulike skular/kohortar resten av sesongen 2020. 
Det vart ingen vårsesong i regi av kretsen, og vi var dårleg forberedt til haustsesongen.  
Haustsesong vart det likevel og vi både trente og spelte full serie, men heile tida med ei stor 
usikkerheit om korleis neste veke og månad skulle bli. Laget spelte 7-er og det gjekk greitt, sjølv 
om vi møtte god motstand frå Guard, Herd, Sif/Hessa, Valder, Vigra, Aksla, Blindheim og Brattvåg. 
Sesongen varte frå 20 aug til 15 oktober, og vi spelte våre heimekampar både på Giske og 
Godøya.  
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Laget har i fleire år trent i samarbeid med laget over for å ha nok spelerar til å trene 7-er. No skal 
dei eldste følgje desse over i ungdomsfotballen på G13 og G14. Om det blir G12 lag er noko 
usikkert, men alle gutane ser ut til å forsette med fotball. Det er gledelig, og også det aller 
viktigaste.  
 
Rune og Eldar som har hatt desse gutane frå dei var 5 og 6 år gamle, takker for seg. Vi håper å sjå 
alle i åra som kjem fortsette å ha det kjekt med fotball. Vi nytter høve til å takke for oss i denne 
omgang, og ynskjer alle lykke til vidare.  
 
På laget speler Olve Grimstad Norstrand, Vetle Hasle Røsvik, Isak Giskegjerde, Sondre Bonsaksen, 
Jakob Valderhaug, Johan Godø, Jonas Alnes, Isak Austnes, og Tobias Valkvæ.  
 
Trenera har vore Rune Nordstrand og Eldar Røsvik 
 
Lagleiarar: Eldar Røsvik 
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Gutar G13 

 
Bak frå venstre: Mazvydas Dzekunkas, Vegard Sunde Engeseth, Lars Giske Skjong, Jacob Valderhaug og Magnus Giske Nilsen. 
Foran frå venstre: Isak Giskegjerde, Kasper Giske Olsen, Sondre Bonsaksen, Tobias Husøy Schønning, Sondre Leite Aasen og Erlend 
Nakken Rostad. 
Ikkje til stades:             
Foto: Arild Olsen 
 
 
Gutar 13- sesongen 2020 
 
Gutar 2007 spelar sin sjuande sesong i lag, og har vore med på serie i regi av Sunnmøre 
fotballkrets. 
Vi meldte vi på laget i gutar 13 sjuar 2. divisjon men pga for lite lag i 1. divisjon blei vi flytta opp 
til 1. divisjon. 
 
Det nivået passet oss bra med ca. lik fordeling på seier/tap. 
Treningane har gått føre seg i all slags vêr på skuleplassen og på Nestun. Vi har og brukt 
Vigrahallen litt på mørkaste vinteren, men det er kjekkast å spele fotball ute. Oppmøtet har vore 
bra. Dei fleste gutane født i 2007 har vore med på laget, og vi har trent ein god del saman med 
G12 slik at det har vore mogleg å spele to fulle lag mot kvarandre på trening. 
 
I tillegg var nokre av gutane på laget med på Tine fotballskule på Godøya i løpet av sesongen. 
I bortekampen mot NEG leigde vi minibuss, det vart storseier og ein fin tur. 
Sesongen avslutta vi med minibuss til Spjelkavik der vi spilte bowling og åt pizza på Baron 
Bowling. 
Vi vil oppsummere sesongen med at det har vore ein kjekk gjeng å jobbe med. Dei er flinke å 
møte til trening og kamper. 
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Til neste år slår vi oss saman med Godøy for å få muligheit til å spele 11-er. 
Vi har 8 gutar født i 2007 og 3 gutar født i 2008. 
 
Håper at alle fortsetter på laget. Det er viktig for ein liten klubb som Giske at alle er med. 
Det er meldt på GIGO 14 (11-er, 2.div.) og GOGI 13 (7-er, 1. div.) for sesongen 2021. 
Planen er å melde oss på Norway Cup i år, men det er uvisst kva som skjer med tanke på 
pandemien. 
 
 
 

 
 
 
Trenarar: Arild Olsen og Bjørn Nilsen. 
Lagleiar: Arild Olsen 
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Jenter J13 

 
Bak frå venstre: Ragne Giske, Victoria Avseth Andersen, Amalie Nogva Røyrvik, Ingrid Gidske,        Foto: Oddbjørn Giske 
Amalie Frøystad Kalvø, May Elise Eriksen, Helle Giske, 
Framme: Eline Gidske,. Hedda Giske 
Ikkje til stades: Hanna Giske og Maria Nordstrand.  
 

Sesongen 2020, jenter 13. 
2020 sesongen blei en spesiell sesong med tanke på Korona-epidemien. 
Jentene spelte 7-er og var i samme serie som Aksla 2, Stordal, Harøy, Guard og Valder/Vigra. 
Jentene greide seg bra sjølv om det til tider var vanskelig å stille lag. 
Trenere: Oddbjørn Giske, Atle Giske og Hans-Erik Verpeide. 
Oppmann: Oddgeir Gidske 
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                                                  Gutar G16 GIGO 

 
Oppe fra venstre: Jonas I Strand, Martinus Westad, Herman Dyb Alnes, Daniel Dyb,  Hans Magne Godø, Kristian Stenerud, Christoffer 
Andersen, Hermann S Engeset, Oliver L Giske, Henrik G Nilsen og Arild Olsen. 
Nede fra venstre: Vegard S Engeset, Oliver L Sanchez, Tobias M Giske, Adrian H Schønning, Lasse Dyb, Oliver N Ullaland, Preben G Olsen 
og Jonas Vang. 
Ikkje til stades:   
Foto: Ukjent 
 
 
Gutar 16- sesongen 2020 
 
G16 starta oppkjøringa til 2020 med trenerteamet Kristian Stenerud, Arild Olsen og Bjørn Nilsen i 
spissen. Trond Giske og Andreas Godø i oppmannsrolla. Treninga starta allereie 3. januar. Måndag 
på Godøya, onsdag på Giske og fysisk på fredag på Giske. 
Det var ein god og bred stall med spelarar fra begge øyane i aldersgruppa 2007-2004. Laget fekk 
også flotte nye draktsett i sort med logo frå både Giske og Goødy på. 
Første mål var kvalifiseringskampane til 1.divisjon. Det var bra treningsvilje i januar, og vi hadde 
også treningskamp med seier i oppkjøringa.  
Første kvalik kamp var 21. januar. Arild fylte bussen, og vi dro til Hareid og slo dei 2-1. Det vart 
seier også i neste kamp 4-1 mot Guard. Neste vart 1-1 mot Aksla. Siste og avgjerande kamp vann 
vi 5-1, og vi vinner gruppa og kvalifiserer oss til 1.div. Sterk prestasjon! 
 
Vidare trena vi godt i februar, og meldte oss på OBOS cup med første kamp der 25. Febr.  
Det var full aktivitet med trening og cupkampar til det brått var koronakvardag på oss alle i midten 
av mars.   
Vi fekk aldri starte vårsesongen med 1.div spel der første kamp var planlagt 17 april. Men det vart 
trent godt heile vårsesongen i tråd med gjeldane regelverk fram til summerferien. 
 
Haust stsesongen ble kjørt i gang med treningar og treningskamp mot Aksla. 
Serien ble starta med kamp 21.aug mot Langevåg. Det vart ein spennande haustsesong der vi fekk 
brynt oss på sterk motstand. Mange god opplevingarr, og mange spelarar tok store steg i kampar 
mot Sunnmøres beste lag. Laget er en fin gjeng, som og er velsigna med ei oppofrande og 
engasjert foreldregruppe.Vi hadde ei fin avslutning for treneteamet med pizza, quiz og premiering 
etter siste trening 10. november. 
 
Trond Giske 
Oppmann 
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                                                 Samarbeidslag 

 
G19 samarbeidslag med Vigra, Giske og Godøy VIGIGO G19     Foto: Steinar Lillebø 
 

 

 
Samarbeidslag Gutar og jenter 13-19 år - sesongen 2020 
 
Giske hadde totalt 3 samarbeidslag i 2020. Dette var 2 lag med Godøy, og eit samarbeidslag med 
Vigra, Giske og Godøy. 
 
Desse laga var GIGO G11 og GIGO G16. Diise kampane ble spilt på Giske Stadion. Giske IL hadde 
også et samarbeidslag med både Godøy og Vigra på G19 (VIGIGO G19), der Vigra var  
arrangørklubb, og kampane ble spilt på Rota.   
 
Utgangspunktet for samarbeidslaga er «Same klasse – same lag». Dette mottoet innførte vi i 2009, 
og det har resultert i samarbeid med både Godøy og Vigra i de siste 11 åra.  
Dette samarbeidet er viktig for alle klubbene. Dette for å ha attraktive kamparena, og for å være 
aktive etter end ungdomskule. Dette samarbeidet gjær at fleire speler fotball lengre, og dette er 
særs viktig for rekrutteringa til A-laga på alle tre øyane.  
Når ein ser på 2000 års kullet på Giske, som var det første samarbeidslaget, så er 3 av 4 19 
åringar i dag, endå aktive med fotballen.  Dette hadde aldri skjedd utan samarbeid med Godøy og 
Vigra. 
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Samarbeidslag med Godøy, men alle spelarane står i Giske. 
Oppe fra venstre: Preben G Olsen, Hans Magne Godø, Jonas Vang, Christoffer A Andersen og Henrik G Nilsen. 
Nede fra venstre:  Ole Andreas Dyb, Lasse Dyb, Hjalmar P Dyb, Adrian H Schønning og Tobias M Giske. 
 
Denne gjengen ble kretsmestare i Futsal for G14. Turneringa starta hausten 2019, og dei rakk ei 
turnering i 2020, før Covid-19 kom og stengte ned. Desse gutane leda då gruppa si, og blei då 
automatisk kretsmeistare, sia turneringa ble avslutta. Vi må bare gratulere, for dette er vel fyrste 
gong i klubben sin historie, at dette skjer 
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Foto: Steinar Lillebø 
Vigra arrangerte en turnering i Vigrahallen i november, der Giske og Godøy stilte med et 
samarbeidslag på G19. Turnerings motstandarane var 2 lag frå Valder og Ellingsøy og eit lag frå 
Vigra. Disse gutane tapte første kamp, men vann resten, og gikk av med seier i turneringa.  
 
Steinar Lillebø 
Pådrivar 
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 Giske A-lag 

 
Siste kamp 4 mars 2020, 12 mars ble landet stengt ned med Covid-19    Foto: Steinar Lillebø 
Frå venstre: Christoffer Andrsen, Magnus Johansen, Oliver Giskegjerde, Vetle Eliasen, Mathias Lillebø, Rasmus Schalech, Stian Johansen, 
Levi Blindheim, Håkon Giske, Mathias Dyp, Audun Giske og Robert Sundbye  

 
Årsrapport A-laget 2020 

 
Sesongen 2020 ble et svart kapittel for bredde fotballen i Norge, spesielt for de over 20 år som 
ikkje fikk verken trene med nærkontakt eller spille kamper etter 12.mars.  
Giske A-lag trena med håp hele sesongen, bortsett i frå avbrotet som varte i éin og en halv månad 
på våren. Når regjeringa verken viste vilje eller lyst til å få i gang denne gruppa, enda smittetallene 
var lave, ble naturlig nok motivasjonen lav når den endelige avgjera kom i september. Men det 
skal seiast at vårt a-lag trena godt og samla helt uti november, det sosiale og kameratskapen 
trumfet det meste også pandemien. 
Styret planlagde en ny og spennande sesong i desember og Svein-Arve Alnes ble engasjert som 
hovudtrenar i lag med Jan Ove Austnes som assistenttrenar. Dette viste seg å være et super-team. 
Gode treninga og godt oppmøte, og egen trening ble også en del av den naturlige treningsveka. 
Laget var i begynnande god form da de møtte Blindheim til treningskamp i februar og vant 3-2. 
Veka etter reiste laget til Langevågen med det ungt lag med fleire 15-åringer og tapte en jamn 
kamp 4-2. Dette var faktisk første gangen noen sinne at Giske og Langevåg møttest til 
seniorkamp. Noen dagar etter møtte vi Ellingsøy til en begredelig kamp som ende 1-1. Er vi så 
dårlige utbrot en av spelarane etter kampen. Det skal seies av vi hadde kunn éin på benken og at 
det var litt slitasje etter to tette kamper. 
4. mars møttest Sif/Hessa og Giske til oppgjør på Siffen, bare noen dagar før ned stenginga. En 
utrolig motivert gjeng trampet inn i garderoben på Siffen`n (bilete over), og at tidligare Skuseth 
stod på motsett banehalvdel gjorde sikkert sitt. Giske ledet 3-0 til pause og vant solid 6-2 etter 
fem mål av Mathias Dyb! Kampen henger fortsatt som et vondt slør over Siffen, og ryktene seier at 
de hungrar etter revansj.  
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Tidlig ble det klart at 16. mai kampen i 5.div mot Godøy ikkje kunne gå av stabelen. Dette var en 
kamp begge idrettslaga hadde gleda seg til i mange år. Det var forventa minst 500 tilskodarar og 
det ville bli en betydelig inntekt for heimelaget Godøy. Laga diskuterte om det var ein annen måte 
å markere kampdagen på og da var det at ideen kom frå Godøy, at det hadde vært kult å 
arrangere en straffespark konkurranse. I tillegg tenkte noen at mann kunne arrangere en FIFA 
konkurranse på kvelden i etterkant. Det ble laget film i forkant med de to leiarane Jan Ove Skodje 
og Steinar Lillebø der de to fikk prøveskyte straffespark. Det ble annonsert tungt på sosiale medier, 
også Øy-blikk stilte opp. Samarbeidspartner Sparebanken Møre støtta med kr 10000 til kvar klubb. 
Arrangementet ble sendt direkte på Giske IL sin FB-side og på det meste var 200 stk inn logga på 
sendinga. Old Boys gutta var først ute og Giske IL sine 'grand old men' tok først stikk. Det viste 
seg også at Giske’s a-lags gutar, også var dei kvassaste å sette straffespark denne dagen. Det var 
stor stemning blant dei kvite og blå stripa spelarane på Godøy KGB. 
Kveldens FIFA arrangement ble arrangert på Nestun, også dette ble sendt direkte på FB. Også her 
gikk Giske av med sigeren, altså 3-0 på årets 16.mai, det smakte. 
Begge idrettslaga kjørte vipps-kampanje og det kom inn kr 20000 til begge lag, også økonomisk 
ble dette en stor suksess. 
Vi takker Godøy IL for en kjekk dag og fint samarbeid. 
 

 
Foto: Steinar Lillebø 
Laget samla seg også til en stordugnad på Nestun i slutten av mai, alle møtte til frukost kl 0900 og 
fikk gjort masse forfallande i løpet av en flott solskinsdag.  
Ser mann bort i frå kampane har spelarane, trenere og laglegare hatt et kjekt år. 
 
Med sportslig hilsen 
Idar Giskegjerde 
Leder fotballgruppa 
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                      Statistikk A-lag 2019 (ingen kamper i 2020) 
 
Navn Kamper 2019 Totalt pr 2019 Mål 2019 Mål totalt 
Andreas Giskegjerde 8 174 1 7 
Fredrik Furnes 0 94 0 14 
Ulrik Giske Holm 8 74 3 40 
Mathias Dyb 17 69 33 73 
Håkon Giske 19 160 0 12 
Steinar Lund 11 36 2 12 
Stian Johansen 18 170 6 58 
Adrian Sæther Tusa 0 22 0 0 
Jonas Giske 14 78 4 12 
Sigurd Lillebø 7 76 0 3 
Sondre Giske Holm 19 119 2 21 
Henrik Giskegjerde 13 123 2 8 
Stian Giske 15 46 1 7 
Joakim Giske 9 160 3 64 
Jan Otto Honningdalsnes 0 38 0 0 
Ole Hermann Eliassen 323 323 0 295 
Mathias Lillebø 18 39 0 0 
Robert Syndby 19 53 0 0 
Svein Arve Alnes 14 41 0 6 
Even Vestavik 0 20 0 0 
Theodor R Johansen 1 20 0 1 
Vegard Avseth 16 33 0 1 
Sebastian Giske 18 29 1 1 
Jonas Giskegjerde 0 1 0 0 
Simen Skuseth 16 29 0 1 
Audun Grøtta Giske 0 9 0 ? 
Erik Haglind 14 13 2 2 
Levi Blindheim 16 16 4 4 

Oliver L Giskegjerde 10 10 1 1 

Eivind Erikstad 2 2 0 0 

Norvald Avseth 1 10 0 0 
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Adelskalender 2020 A-laget 

 
1 Olav Ståle Johansen       415 kampar   
2 Arnfinn Giske                 342 kampar    
3 Ole Herman Eliassen      320 kampar  
4 Svein Gunnar Grimstad      300 kampar 
5 Anders Henrik Veddgjerde      287 kampar 
6 Jarle Giske        275 kampar     
7 Helge Giskegjerde                  273 kampar  
7   Jan Giskegjerde       273 kampar 
9   Bernt Ragnvald Veddegjerde     266 kampar 

       10 Kurt Andre Giske       260 kampar 
11 Oddbjørn Giske       256 kampar 
12 Zenun Murati       235 kampar 
13 John Helge Giske       232 kampar 
14 Perry Giskegjerde       217 kampar 
15 Per Helge Rise       205 kampar 
15 Knut Birger Giske       205 kampar 
 
 
                           Adelskalender 2020 sjuar 

 
1 Olav Ståle Johansen      71kampar   
2 Steinar Lillebø       45 kampar 
3 Axel Njord Giske       35 kampar 
4  Raymond Ingvaldsen      29 kampar 
5 Ole Herman Eliassen      31 kampar 
6 Stian Hammervold      25 kampar 
7 Oddbjørn Giske       19 kampar 
8 Anders Furnes       18 kampar 
9 Ronny Basso       17 kampar 
8   Idar Ove Giskegjerde      17 kampar 
9  Alexander Furnes       15 kampar 
10 Karl Otto Giskeødegård Nordstrand    15 kampar     

 
 

 
 
 

 


