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Styret
Styrleleder: 
Tor-Gunner Brandshaug 
                              958 68 718  
tgbrandshaug@gmail.com
Nestleder: 
Knut Karlberg          916 83 058
knutkarlberg@gmail.com
Sportslig leder: 
Sixten Kjernlie         908 53 477       
sixten@broadpark.no
Økonomileder: 
Sonja Mikkelsen       412 77 544        
sonjamik@online.no
Sekretær: 
Odd Lauritz Aamodt  901 54 655       
aamodt@start.no
Materialforvalter: 
Vigdis Vorkinn        952 30 040 
vigvork@online.no
Spillernes representant: 
Torbjørn Andersen

Ansatte
Daglig leder:
Frode Nordli        918 79 157  
frode@follohk.no

Trenerteam A-laget
Hovedtrener:
Jan Ivar Lorentsen  
janiv-l@online.no

Assistenttrener:
Erik Andersen   
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Hjelpetrener:
Odd Egil Lien
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Fysioterapeut: 
Ingvill Helland Anderson  
ingvhell@online.no

Fysisk trener:
Alexander Aalerud  
aaalerud@broadpark.com

Oppmenn team 
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Rune Andersen             
rune.andersen@nederman.no

Jan Magnor  
jtmagnor@online.no

Knut Wefring   

Trenerteam Gutter 18
Hovedtrener:
Odd Egil Lien  
OddEgil.Lien@handball.no 

Hjelpetrener:
Ole Kristoffer Dekke   
kdekke@hotmail.no
 
Sportslig utvalg
Sixten Kjærnlie (leder), Ole 
Stian Rødal, Knut Håland, 
Morten Wangen og Daniel 
Anderson

Arrangementsansvarlig
Ole Jan Johansen 
90174572 
olej-jo@online.no
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Follo HKs

SERIEAVSLUTNING I POSTENLIGAEN 

“Møt opp og støtt gutta!”

Onsdag 1/4 KL. 18:00 

i Langhushallen 

FOLLO HK – Sandefjord
Ordinær bilettpris pr. kamp kr. 100.- 

Det er nå 
det gjelder
Nicklas Knudsen

Formel Follo

 
Gutter20 vant 
dramatisk fi nale

Det er en glede for oss i Follo Håndballklubb å ønske 
velkommen til en ny sesong i Eliteserien. Forrige 
sesong viste at vi hører hjemme i toppen av Norsk 
håndball, og vi håper at denne sesongen fører oss enda 
noen skritt videre.

Det er mange faktorer i en klubb som Follo HK 
som skal stemme for å kunne prestere godt over tid. 
Sportslig sett har klubben utviklet samarbeidet med 
samarbeidsklubbene videre. Langhus IL og Oppegård 
IL har blitt med i samarbeidet. Vi har etablert et svært 
spennende håndballakademi for å bidra til utvikling 
av unge talenter i regionen. Unggutta som for noen 
år siden kom fra distriktets breddeklubber, og som 
brakte oss Norgesmesterskapet for juniorer i fjor, har 
blitt ett år eldre.  Jeg vil også benytte anledningen 
til å gratulere Magnus Jøndal med sine første 
A-landslagssamlinger! Det er moro for klubben å se at 
våre talenter blir lagt merke til, og ikke minst gir det 
våre andre unge talenter motivasjon for å utvikle seg 
videre.

Økonomisk har naturligvis en klubb som har vokst så 
fort som vi har gjort, løpende utfordringer. Fra 2007 har 
klubben doblet sin omsetning to år på rad. Dette året 
vil vi derfor benytte til å stabilisere vår drift. Den mye 

omtalte finanskrisen og bortfall av automatinntekter 
gjør at vi har store utfordringer foran oss hva gjelder 
finansiering av klubben, men vi jobber godt med tiltak 
og planer for å kunne fortsette en trygg og god drift.

Det viktigste for Follo Håndballklubb er å ta vare på 
entusiasmen og engasjementet vi opplever fra våre 
omgivelser. Uten den brede støtten klubben har i 
publikum, sponsorer og ikke minst alle de frivillige 
som jobber utallige gratistimer for klubben, ville 
klubben mistet sitt grunnlag for å overleve.  Vi håper at 
den jobben som legges ned vil resultere i mange stolte 
øyeblikk for vårt publikum, og at dere vil oppleve enda 
flere sportslige høydepunkter i Langhushallen denne 
sesongen.  Og er det noen der ute som kunne tenke 
seg å gjøre en jobb for klubben, liten eller stor, er dere 
naturligvis hjertelig velkommen til å ta kontakt med 
oss for en hyggelig håndballprat. Vi trenger enda flere 
frivillige!

Lykke til med sesongen alle sammen, og måtte det 
beste laget fra Follo vinne!

Håndballhilsen 
Tor-Gunnar Brandshaug, 
leder Follo Håndballklubb

Nye skritt i riktig retning
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Sesongen 2008 / 2009 Follo HK
Seriespill:  Nr. 10 i Postenligaen
Kvalspill til Postenligaen: 
Fram – Follo 21-19 ,  Follo – Fram 28 – 20
Norgesmesterskapet herrer: 
Kvartfinale Vålerenga – Follo 24 – 23
Norgesmesterskapet Gutter 20: 
Finale Stavanger – Follo  33 – 34
Årets spiller : Magnus Jøndal
Årets toppsorer: Magnus Jøndal 113 mål (27 kamper)
Årets toppscorer 2.div.: Martin Engh Juul  80 mål – 18 
kamper
Trener herrer: Dusan Poloz 
Trener G18: Odd Egil Lien/Ole Kristoffer Dekke
Norgesmesterskapet Veteraner  G.35: 
1/8 finale Stavanger – Follo 9 – 6
Follo HK kåret til årets idrettsnavn 2008 av 
ØB- lesere. 

Sesongen 2007/2008 Follo HK
Seriespill:  1.div. Nr. 1 – Postenligaen 08/09
Norgesmesterskapet: w.o. til 2.runde
2.runde: Ekeberg – Follo 23 – 47
3. runde: Trøgstad – Follo 21 – 35
4.runde: Follo – Haslum 19 – 38
Gutter 20 semifinale: Drammen – Follo 34 – 24
Gutter 20: Vinner Lotto A-sluttspill
Årets spiller: Daniel Helland Anderson
Årets toppscorer: Henrik Sverdrup Flack  113 mål – 22 
kamper
Rookie of the year:  Magnus Jøndal
Trener herrer: Dusan Poloz
Trener G.18: Lars Abelsen

Sesongen 2006/2007 Follo HK
Seriespill:  1.div. nr. 5
Norgesmesterskapet:  w.o. til 3.runde
3. runde : Stabækk – Follo  26 – 35
4. runde : Follo – Sandefjord  24 – 30
Gutter 20 semifinale : Romerike - Follo 19 - 18 
Årets spiller: Fredrik Berle 
Årets toppscorer: Fredrik Berle  117 mål – 20 kamper
Rookie of the year:  Magnus Dahl
Trener: Dusan Poloz

Sesongen  2005/2006  Follo HK
Seriespill:  1.div. nr. 3
Kval.spill  til eliteserien: Mot Stavanger.              
Hjemme: 21 – 29      Borte: 34 – 24
Norgesmesterskapet:  w.o. til 3.runde
3. runde : Nøtterøy – Follo  28 – 22
Årets spiller: Erik Horgen 
Årets toppscorer: Daniel Anderson  133 mål – 22 
kamper
Rookie of the year:  Torbjørn Andersen
Trener: Zeljko Martincevic

Sesongen  2004/2005  Follo HK
Seriespill:  1.div. nr. 3
Kval.spill  til eliteserien: Mot Stord.             
Hjemme: 27 – 29      Borte: 41 – 28
Norgesmesterskapet:  w.o. til 3.runde
3. runde : Bækkelaget – Follo  29 – 40
4. runde:  Kjelsås – Follo  29 – 40
Kv.finale:  Follo – Kristiansand  35 – 26
Semifinale:  Follo – Haslum  20 – 37
Årets spiller: Anders Gåsemyr 
Årets toppscorer: Daniel Anderson  189 mål – 23 
kamper
Rookie of the year:  Henrik Sverdrup Flack
Trener: Lars Abelsen

Sesongen 2003/2004  Follo HK
Seriespill: 1. div. nr. 1 (vinner)
Mellomspill B eliteserien: 4 siste lag fra eliteserien + 4 
beste fra 1.div.
Follo nr. 5 à poeng med nr. 4.      Lag 1 – 4 spiller 
eliteserie 2004/2005.
Norgesmesterskapet:
 1. runde: Langhus – Follo  16 – 38
 2. runde: Fjellhammer – Follo  13 – 25
 3. runde: Follo – Kjelsås  32 - 22
 4. runde: Follo – Runar 29 - 28
 ¼ finale: Stavanger – Follo 33 – 26
Årets Follogutt: Anders Gåsemyr 
Årets spiller: Erik Strøm
Årets toppscorer: Daniel Anderson  133 mål – 24 
kamper.
Trener: Lars Abelsen 

Sesongen 2002/2003  Follo HK
Seriespill: Grunnspill eliteserien nr. 11 
Mellomspill B eliteserien: Follo nr. 5 à poeng med nr. 4. 
Lag 1 - 4 spiller eliteserie 2003/2004 
Norgesmesterskapet: w.o. til 3. runde 
3. runde: Elverum – Follo 27 – 41 
4. runde: Follo – Haslum 20 – 24 
Årets Follogutt : Morten Hansen 
Årets spiller: Daniel Anderson 
Årets toppscorer: Daniel Anderson 155 mål – 23 
kamper.
Trener: Lars Abelsen 

Sesongen 2001/2002  Follo HK
Seriespill: 1.div. nr. 3 
Kval.spill til eliteserien: 3 beste lag fra 1.div. + 5 siste 
lag i eliteserien. 
Follo HK nr. 6 à poeng med nr. 5. Opprykk til 
eliteserien. 
Norgesmesterskapet: w.o. til 2.runde. 
2. runde: Vålerenga – Follo 14 – 32 
3. runde: Follo – Fet 24 – 28 
Årets spiller: Eivind Ungersness 
Årets toppscorer: Daniel Anderson 99 mål – 24 kamper 
Årets Follogutt: Torodd Weydahl 
Årets nykommer: Henrik Jøndal 
Trener: Lars Abelsen 

Sesongen 2000/2001  Follo/Skeidar HK
Seriespill: 1.div. nr. 3 
Kval.spill til eliteserien: 3 beste lag fra 1.div. + 5 siste 
lag i eliteserien 
Follo/Skeidar nr. 7. 5 lag til eliteserien. 
Norgesmesterskapet: w.o. til 3.runde. 
3.runde: Ekeberg – Follo/Skeidar 17 – 34 
4.runde: Follo/Skeidar – Drammen 19 – 23 
Årets spiller: Audun Johansen 
Årets toppscorer: Fredrik Berle 111 mål – 25 kamper 
Rookie of the year: Erik Strøm 
Trener: Lars Abelsen 

SESoNGHIStoRIE  2000-200
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Erik Hauer til minne  

Det var med sjokk og vanntro vi 24 
juli mottok beskjeden om at vår 19 
år gamle høyre kant, Erik Hauer, 
var funnet død i skogen hjemme ved 
foreldrenes gård i Trøgstad.

På formiddagen hadde Erik tatt med 
seg kaffe og ei hagle ut på tur. Han 
ville sitte på post ved et revehi han 
hadde oppdaget tidligere. Han kom 
aldri tilbake. 
Inne i skogen hadde Erik falt utfor en 
fjellskrent. Våpenet hadde gått av i fallet. Erik døde momentant. 
Han ble funnet av tvillingbroren sin utpå ettermiddagen. Politiet 
konkluderte raskt med at Erik hadde vært utsatt for en ulykke. Alt 
annet var utelukket.

Erik Hauer ble født 10 minutter før tvillingbroren sin Anders i juli 
1990. Fra før hadde pappa Rolf og mamma Eli storesøster Tone. 
Gleden over å få to sterke tvillinggutter til gården i Østre Trøgstad 
var naturlig nok stor. Erik markerte seg tidlig i flere idretter. I stadig 
konkurranse med tvillingbroren toppet de listene i mange skirenn. På 
fotballbanen var Erik en solid målvakt for Trøgstad/Båstad. Likevel 
var det håndballen Erik ville satse mest på. Han og Anders ”bøttet” inn 
mål for HK Trøgstad i de yngste gutteklassene. Allerede 15 år gammel 
ble han tatt opp på A-laget til trøgstingene. Da HK Trøgstads trener, 
Jan-Ivar Lorentzen gikk til Follo, ville Erik være med. Det fikk han.

I Follo Håndballklubb husker vi Erik Hauer som en stille, rolig og 
ujålete gutt. Han fremhevet aldri seg selv, men jobbet hardt i det stille. 
Han var tvers igjennom snill. Ingen i Follo har noen gang hørt Erik 
uttale seg kritisk om andre. Men målet var klart – han ville spille 
på A-laget. Forrige sesong arbeidet han tålmodig mot målet. Denne 
sesongen skulle han være klar. Pappa Rolf kan fortelle at han aldri 
hadde sett Erik mer seriøs enn denne sommeren. I ferien til Follo 
hadde Erik trent så og si hver dag. Han gledet seg til oppstarten 
mandagen etter. Slik ble det ikke.  
Erik Hauer gikk i læra som murer. Hver dag pendlet han de nesten 15 
milene mellom hjemmet i Trøgstad og treningene til Follo. Det gjorde 
han etter lange harde arbeidsdager som murer.  
Erik Hauer var laget av ”hel ved”.  
 
Selv om Erik rakk bare en sesong i klubben vår, har han for alltid 
skrevet seg inn i historiebøkene til Follo Håndballklubb. Ingen i Follo 
glemmer Oslo Spektrum lørdag 27. desember 2008. Med uavgjort 
og ett sekund igjen på tavla trillet en retur ut på høyrekanten. Der sto 
Erik Hauer. Han plukket opp ballen, kastet seg inn og limte ballen 
opp i krysset. Follo Håndballklubb var Norgesmestere for gutter 20. 
Stavanger var slått med ett mål. Erik Hauer hadde avgjort kampen.  
 
Erik vil alltid være en del av oss i Follo HK. Våre tanker går til Rolf, 
Eli, Tone og Anders. Vi føler med dem i sorgen. Erik Hauer har spilt 
sin siste kamp.
Hvil i fred!

Jan-Ivar Lorentzen

Treningskamper og turneringer har gitt 
blandede svar. Vi har vært ujevne. Det er 
egentlig ganske normalt. I tillegg har jeg 
latt alle få kjenne relativt mye på nivå. At 
Nicklas Knudsen, Magnus Jøndal og Bjørn 
Olav Raasok var borte mange uker med 
juniorlandslaget, bar vi også preg av. Men 
samtidig fikk andre en mulighet de ellers 
måtte ha ventet lengre på. Det kan komme 
godt med hvis vi skulle få skader i ukene 
som kommer.

Skader tror jeg dog det blir få av. Gutta 
har aldri vært sterkere. Erik Andersen og 
Aleksander Aalerud har gjort en formidabel 
jobb med styrketreningen. Det er kanskje 
den delen av treningsarbeidet vårt som har 
hatt størst framgang siden forrige sesong. 
Nå gjøres det meste av styrketreningen i 
fellesskap. Samtidig har alle fått individuelt 
tilpasset opplegg. Spillerne har blitt sterkere 
og hurtigere. Det viser alle tester. Det kan vi 
takke Erik, Aleksander og et flott samarbeid 
med JIMU på Ski for.
I tillegg er selvfølgelig Ingvild Helland 
Andersson fra Plexus klinikken fortsatt med 
oss.  Postenligaens sprekeste fysioterapeut 
lærer gutta skadeforebyggende trening, 
masserer, behandler og gir råd om øvelser. 
Ingvild er gull verdt for Follo HK.

Ute på banen har vi lagt spesielt vekt på 
forsvarsspillet. Det har vært bred enighet 
om at vi må kunne beherske mer enn bare 
ett forsvarssystem. Nå skal vi kunne variere 
mellom 3-2-1 og 6-0 forsvar. Vi har fått 
flere gode erfaringer med å kunne legge om 
forsvaret i de treningskampene vi har spilt. 
Samtidig er vi ikke så forutsigbare. Forrige 
sesong visste lagene at de skulle møte 
offensivt forsvar. Nå har de ikke peiling. 
Bjørn Olav Raasoks inntreden i laget vil 
også bidra til at vi slipper inn litt færre mål. 
Han og Philip Åkesson er to forskjellige 
målvaktstyper, men sammen utgjør de en 
styrket lagdel sammenlignet med forrige 
sesong.

-Vi skal score flere mål denne sesongen, 
sa jeg til Østlandets Blad i sommer. Det 
er en påstand jeg kan garantere. Kun 
Nærbø laget mindre mål en oss i fjor. 
Færre forsvar-/angrepsbytter vil gi oss 
flere kontringsmål. Erik Strøm har beholdt 
begge knærne ”i ledd” i sommer og Kyrre 
Vegard Johansen og Eldin Hajdarevic er 
solide forsterkninger. I Eldin har Follo fått 
en tryllekunstner også på høyre kant. Kyrre 
er den lederen vi savnet. Han skal absolutt 
ikke ”redde” Follo alene, men han vil ta 
ansvar når det kreves. Det blir bra for de litt 
yngre rundt ham.

Til sammen sørger alle disse tingene for at 
vi spiller sluttspill i april. Det betyr at vi 
skal være blant de åtte beste lagene i Norge. 
Et realistisk mål vi skal klare sammen med 
dere. Langhushallen var helt fantastisk for 
oss sist sesong. Det sørget dere for. Der tok 
vi skalpen til flere etablerte elitelag takket 
være den fantastiske støtten fra tribunen.

Ventetida er over. Snart kommer vinteren. 
Velkommen inn i varmen i Langhushallen.

Hilsen Jan-Ivar

Ventetida er over
Mandag 18. mai samlet jeg gutta til første 
trening etter en kort håndballferie. Siden den 
mandagen har vi hatt et mål for øye; Follo 
håndballklubb skal bli et etablert elitelag. 
Ventetida er over. Snart kommer vinteren. Da 
skal vi opp til bevis. I slutten av mars får vi svar 
på om målet er nådd.

Follo HK trenger hjelp til arrangementer!
Vi er heldige som har mange flinke folk 
som stiller opp for klubben.

Men etter opprykket til eliteserien har 
det blitt enda mer på oss, og vi trenger 
nå også  DIN hjelp.

Kan du tenke deg å hjelpe klubben med 
små eller store oppgaver i forbindelse 
med våre arrangementer?

Kontakt Follo HK 
v/Frode Nordli på mobil: 
91879157 eller 
mail: frode@follohk.no

Supporterklubben 
 
Bli medlem av Follo Håndball klubb sin supporterklubb!
Som medlem får du disse fordelene:

● Follo T-trøye 
● Gratis reise til utvalgte bortekamper. 
● FolloHK-klubbgensergenser 

Medlemskap koster kr 100.
Follosupporter.no
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PC-er fra

 2249,-

GS.noIdrettsveien 10, 1400 Ski
64 87 36 10

Norges beste utvalg av superkvalitets PC-er fra Lenovo

ThinkCentre A58
Intel Pentium DC 2.5GHz
2GB RAM (max 8GB)
320GB harddisk 
DVD-multiburner
Windows XP Pro +  
Vista Business DVD-sett

•
•
•
•
•

3790,-eks. mva
4737,- 

 inkl. mva

(pris uten skjerm)

Lenovo servere

Intel® Core™2 Duo Processor 

E7200 (3MB cache, 2.53 GHz 

1066 MHz FSB) 

1 GB RAM - maks 8GB

4 x Simple-Swap harddisk  

plasser (disker fra 890,-eks.)

RAID 0/1 støtte

Kablet nettverk 10/100/1000 Mbit

•

•

•

•

•

Utprøvet teknologi.  
Skapt for små bedrifter

5595,-eks. mva
6994,- 

 inkl. mva

”Gratis” * oppgradering
(Ta kontakt for mer info)

Mobilt Bredbånd! 
Innebygget
Turbo-3G

3 mnd. Telenor 
FriBruk abn. inkludert

(Verdi 1197,-)

5988,-eks. mva
7485,- 

 inkl. mva

GPS HDMI
Bluetooth

Webcam
FireWire

ThinkPad SL
Intel Core 2 Duo T6570 - 2.1GHz
13.3” - 1280 x800 m/webcam
Trådløst nettverk a/b/g +N
2 GB RAM (max 8 GB)
250 GB harddisk 
DVD-multiburner
XP Pro + Vista Business  
recovery DVD

•
•
•
•
•
•
•

6488,-eks. mva
8110,- 

 inkl. mva

Som over med 15.4” skjerm

3080,-eks. mva
3850,- 

 inkl. mva- 160GB HD
- 1GB RAM

- BlueTooth
- 6-cell batteri

10.1” LED LCD, Win. XP Home
Intel Atom N270, webcam  

Trådløst b/g, kortleser

IdeaPad S10 med Turbo-3G/3G IdeaPad S12 - 12” LED  
og fullstørrelse tastatur

3199,-eks. mva
3999,- 

 inkl. mva

12” LED 
1280x800

Win. XP Home, Intel Atom N270, 
webcam, Trådløst b/g, kortleser

- 160GB HD
- 1GB RAM

- BlueTooth
- 6-cell batteri

”Gratis” * oppgradering
(Ta kontakt for mer info)

Supporterklubben 
 
Bli medlem av Follo Håndball klubb sin supporterklubb!
Som medlem får du disse fordelene:

● Follo T-trøye 
● Gratis reise til utvalgte bortekamper. 
● FolloHK-klubbgensergenser 

Medlemskap koster kr 100.
Follosupporter.no
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Nye Verso fra 5-seter fra kr 298.000,- . Nye Verso 7-seter fra kr 313.000,-. Forbruk, blandet kjøring: 2.0 l D-4D 0,54 l/mil. Utslipp CO2 2.0 l D-4D 141 g/km. Nye Avensis fra kr 284.100,-.
Forbruk, blandet kjøring: 2.0 l D-4D 0,54 l/mil. Utslipp CO2 2.0 l D-4D 141 g/km. Prisen inkluderer frakt-, leverings- og registreringsomkostning kr 8.500,-. Bilen leveres med Toyota Eurocare
inkludert i prisen. Vi har også gunstig tilbud på Toyota Finansiering og Forsikring fra Toyota Financial Services. Bildene kan avvike noe fra modellene. Beskrevet utstyr kan være tilvalg. Avbildet
modell er med ekstrautstyr. Importør: Toyota Norge AS, Boks 665, 3003 Drammen. Med forbehold om trykkfeil.

Toyota setter 
ny standard

Nye Toyota Avensis - komfort, teknologi og 
sikkerhet til et nytt nivå

Pris fra  284.100,-

Nye Toyota Verso - sju seter og smarte løsninger

Pris fra  313.000,-

• Seteløsningen EasyFlat - 7 som standard
• Toyota Optimal Drive motorer som gir økt effekt og mindre utslipp
• Bagasjerom på hele 178 liter (størst i klassen)
• Plass til sju personer

• Toyota Optimal Drive motorer som gir økt effekt og mindre
utslipp (opptil 26% redusert utslipp og opptil 20% økt effekt)
• Fem stjerner i den nye og strengere EuroNCAP-testen
• Multidrive S - trinnløse automatisk girkasse
• Klassens stilleste

Toyota Follo AS
Industriv. 1 A, 1400 Ski 
Tlf 64 91 78 00
www.toyota-follo.no
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Etter å ha avsluttet forrige sesong 
med å slå Fram Larvik i kampen 
om spill i Postenligaen i kom-

mende sesong, og etter at klubben fikk 
tildelt eliteserielisens, begynte opplad-
ningen til årets sesong. En del nye fjes 
ble signert, og klubben spilte trenings-
kamper mot Bækkelaget, Oppsal og 
Sandefjord. Det endte med følgende 
rekke: seier – tap – seier.
Mellom kampene ble det også tid 
for Tour de Indre, en videreføring av 
fjorårets Camp Follo, hvor spillerne ble 
utsatt for varierte oppgaver som syking, 
svømming, klatring, leirdueskyting, 
melkespannkasting og kløyving av 
trær. Linjespillerne gikk av med 
“seieren” i lagkonkurransen, fulgt av 
midtbackene og venstrebackene. De 
fikk dermed æren av tittelen Follos 
råeste, og inkluderte A-lagsspilerne 
Anders Skiaker Myhra, Martin Juul 
og Kristoffer Grüner, samt G18-gutta 
Simon Stikkeland, Magnus Knallstad 
og Magnus Walla Brandshaug

Godt å være samla
Dermed fikk gutta sommerferie, før de 
returnerte til den dypt tragiske nyheten 
om at medspiller Erik Hauer hadde 
omkommet i en ulykke.
- Uka etter at han døde, dro vi på 
treningsleir til Ystad. Det var godt 
å være samla da, forteller Jan-Ivar 
Lorentzen.

Gutta spilte tre kamper, mot to svenske 
og et tysk lag, som alle endte med tap.

Strålende
Uka etter var det klart for 
Skjærgårdslekene, og tapsrekka 
fortsatte med Elverum og Oppsal. 
Dermed ble det B-sluttspill. Her gikk 
Follo på en overraskende smell mot 
Tistedal etter å ha ledet med fem mål 
tidlig i kampen, men så tok gutta seg 
grundig sammen og vant mot Bodø og 
Fram Larvik.
- Etter Skjærgårdslekene var det tur til 
Nøvlinge cup i Danmark, forteller Jan-
Ivar.
Her varierte også prestasjonene fra det 
helt strålende til det elendige, gjerne 
i samme kamp. Follo startet bra mot 
Tistedal, med sjumålsledelse flere 
ganger underveis, men til slutt endte 
kampen uavgjort. Kampen mot Faborg 
hadde noe av det samme kampbildet, 
med mye bra spill før pause, men på 
slutten sprakk Follo og tapte med åtte 
mål. I tredje kamp gikk det mye bedre, 
og det danske første divisjonslaget 
Stoholm ble feid av banen. Et lag 
Jan-Ivar mente holdt brukbar norsk 
eliteseriestandard. Alt i alt var det mye 
bedring å spore hos enkeltspillere, og 
grunn til optimisme. 

Sunnhetstegn
Den siste turneringen Follo var 

med på, var Kempa Cup. (Se egen 
artikkel), før oppkjøringen avsluttet 
med cupkamp og storseieer mot 
førstedivisjonsklubben Herulf, og 
treningskamp mot Falk/Horten. Også 

den endte med trygg seier.
- Det har stort sett vært en oppkjøring 
etter planen. Noen små overraskelser 
har det vært, blant annet at vi har 
variert så mye, og kampene har vekslet 
mellom det glimrende til veldig dårlig. 
Men det tror jeg er et sunnhetstegn, 
og det er mange lag som har det sånn, 
avslutter Jan-Ivar.

God oppkjøring, 
tross varierte prestasjoner

Follos resultater og innsatsen på banen har 
variert fra det helt glimrende til veldig dårlig. 
– Et sunnhetstegn, tror trenerne.

Trener Jan-Ivar Lorentzen mener 
Follo har levert varierte prestasjoner i 
oppkjøringen til årets sesong.

Etter 11 år i Follo HK (inkl to med 
Ås/Vestby samarbeidet) har jeg nå 
valgt å trappe ned. Og i den anledning 
ønsker jeg å takke alle supportere, og 
de som har jobbet i og rundt klubben, 
for noen fantastiske år. Jeg har vært 
så heldig å få være med fra starten, og 
alle oppturene klubben har vært med 
på de siste årene. Vi kjempet lenge på 
grensen mot opprykk til eliteserien, men 
det måtte mange år og en tsjekker til 
før vi endelige klarte det. For meg som 
hadde vært med så lenge, var det en 
fantastisk følelse å klare opprykket på 
hjemmebane i en fullsatt Langhushall.

Det er mange personligheter som har 
vært med på å løfte Follo-håndballen 
dit den er i dag, og foruten mange 
gode barne- og ungdomstrenere, har 
trenerpersonligheter som Vidar Bauer, 
Lars Abelsen, Erik Horgen og ikke 
minst Dusan Poloz lagt grunnlaget for 
elitespill i regionen. Den som har gjort 
mest av alle, og som har jobbet mye i 
kulissene er Jan ”Mr. Follo” Magnor. 
Jeg er utrolig takknemmelig for den 
jobben han har gjort, og alle timene han 
har ofret for at jeg kunne spille håndball 
i Follo HK.

En stor takk også til publikum som 
støtter oss og møter opp for å se og 
heie! Det var en deilig følelse å sikre 
eliteseriespill foran så mange tilskuere 
som ropte og støttet oss fra tribunen i 
våres, da vi vant den siste kvalikkampen 
mot Fram. 

Jeg gir meg nå med god samvittighet 
og gleder meg til å følge Follo HK fra 
tribunen. Troen er stor på at de vil ta 
ennå flere steg i sesongen som kommer, 
og jeg ønsker spillere og trenere masse 
lykke til!

Takk for meg!

Mvh
Morten Hansen

Takk for meg!
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Jeg føler strengt tatt ikke noe spe-
sielt press, det har vært mer snakk 
om akkurat det rundt klubben enn 
innad i laget. Det er mange som 
kan være med på å dra lasset, sier 
hovedpersonen selv på spørsmål 

om det er ham som skal ta Follo de neste 
skrittene oppover på tabellen. Han tenker 
seg om litt, før han legger til.
- Men jeg skal absolutt ta min bør, sier 
Kyrre Vegard Johannesen, som er hans fulle 
navn.

Lett
Det er grunn til å tro at man i Bodø har et 
svært ambivalent forhold til trener Jan-Ivar 
Lorentzen om dagen. For ikke før hadde 
han hentet hjem keeper Bjørn Olav Raasok, 
omtrent samtidig som at han begynte å få 
tillitt fra start, før også lagets toppscorer 
Kyrre Johannesen meldte at han hadde 
kommet til enighet med Follo. Det er vel 
også på sin plass å nevne at Jan-Ivar hadde 
en finger med i spillet da begge spillerne 
gikk til Bodøklubben i sin tid.
- Jeg hadde snakka regelmessig med Jan-
Ivar i lang tid, fra jeg hadde han som trener 
i Nit/Hak. Og når han til slutt tok kontakt 
og tilbudet kom, syntes jeg det virket veldig 
interessant. Når jeg samtidig fikk et tilbud 
om en stilling på Wang Toppidrett, var det 
lett å takke ja. Det er deilig å ha flyttet hjem 
igjen til Oslo, forteller han.

Eksotisk
For det var i Oslo det startet, eller rettere 
sagt på Ammerud. Kyrre spilte der til han 
var 16, før han begynte på Vestli hvor han 
etter hvert fikk sin A-lagsdebut.
- Med dem ble det først første 
divisjonsspill, og så Eliteserie, og jeg ble 
i fire – fem år. Når de rykka ned kom Nit/
Hak på banen. Jeg ønsket å utvikle meg 
videre, og fortsatt å spille i Eliteserien, og 
det var like i nærheten. Jeg ble i fire – fem 
år, også der, før hele klubben kollapsa, 
sier han om da ballongen sprakk for 
Nittedalsklubben. For Johannesen ble det 
ikke mye å sitte igjen med, og han måtte se 
seg om etter ny klubb.
- Jeg lærte i og for seg en del av det som 
skjedde der. Jeg har i det hele tatt vært borte 
i mye rart når det gjelder klubbdrift, og det 
er viktig for meg at ting er ryddig. Og sånn 
sett er det veldig bra i Follo, sier han.
Årene i Bodø er han også svært fornøyd 
med, selv om planen i utgangspunktet var å 
komme seg utenlands.
- Ja, planen var å finne en klubb i utlandet, 
og jeg hadde noen tilbud. Imidlertid var det 
ingenting å hoppe etter, før Bodø kom på 

I vår etterlyste trenerne til Follos trener en sjef på banen, ”en 
rutinert bakspiller som tar grep når 

det kniper” sa Jan-Ivar Lorentzen. Det har 
de fått i Kyrre Johannesen.

Sjefen på banen
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” nye

banen. Jeg hadde lyst til å prøve noe helt 
nytt, og Bodø var jo nesten like eksotisk 
som utlandet, smiler han, og dermed var det 
gjort. Et valg han ikke har angret på,
- Det var spesielt å spille på Bodø, med stor 
interesse omkring klubben og masse folk på 
kampene, forteller han.

Morsomt
Derfor var ikke valget selvsagt når Follo 
kom på banen. 
- Det var snakk om å fortsette også, jeg 
fikk et interessant tilbud fra Bodø også, 
men til slutt var det avgjørende at jeg 
fikk en stilling på Wang. Det var en jobb 
jeg var veldig interessert i, og jeg jobber 
blant annet sammen med herretrenerne til 
Haslum og Drammen, samt dametreneren 
til Asker, forteller han.
I tillegg til jobben ved Wang og ”herfører”-
rollen han er tiltenkt på Follo, skal Kyrre 
også lede Folloakadamiet som klubben 
starter opp i år. Her skal regionens unge 
talenter samles annen hver uke, under 
Kyrres ledelse (se egen sak).
- Jeg synes det er veldig morsomt med 
håndball, og føler jeg har mye å bidra med, 
sier Kyrre, som slett ikke avviser at han 
kommer til å fortsette med håndball også 
etter den aktive karrieren.
- Jeg studerte trenerrollen i Bodø, og det 
er jo i utgangspunktet det jeg ønsker å 
fortsette med, selv om man aldri vet helt 
hva som skjer. Plutselig er det noe annet 
som fenger. Men jeg tror det blir noen 
innenfor håndball, forteller han.

Kline til
Akkurat nå er det imidlertid som spiller han 
har tenkt til å levere, og han er godt fornøyd 
med sine nye lagkamerater og sin nye klubb.

- Det er en fin treningsgruppe, et bra 
sosialt miljø, en god trener og vi har fått 
spilt mange kamper. Det har vært en bra 
oppkjøring med en god progresjon i det 
meste. Vi har fått trent godt og blitt bedre 
og bedre. Spesielt i de siste kampene har vi 
prestert bra, forteller han.
Kyrre forteller at han kjente og har 
spilt med Anders Skiaker Myhra, Eldin 
Hajdarevic, Bjørn Olav Raasok og Henrik 
Flack fra tidligere, men kjente få av de 
andre spillerne. Han er imponert over en del 
av de klubbens unge spillere.
- Jeg vil ikke nevne navn, men det er 
mange svært talentfulle spillere i troppen, 
og Follo har vært flink til å jobbe med 
juniorsatsingen sin, forteller han.
Han tror, som mange, at årets serie blir 
svært jevn fra fjerde – femteplass og 
nedover.
- Ja, det blir nesten litt terningkast hvem 
som kommer hvor. Men vi skal ha en 
sluttspillplass, komme blant topp åtte. Gjør 
vi det er det litt hipp som hall hvem som 
går videre. Da er det cupkamper, og bare å 
kline til for oss, slår han fast.
For Follos del blir det viktigste å etablere 
seg på et høyere nivå enn tidligere, og får å 
få til det må man høyne bunnivået.
- Vi har variert veldig i prestasjoner fra det 
veldig bra til det begredelige. Vi må bli 
stabilt gode, og da skal vi bli bedre enn i 
fjor, forteller han.

Motivasjon
Når Kyrre ikke er på håndballbanen er han 
ofte å finne i skibakken.
- Ja, jeg er veldig glad i stå på ski. Det er 
min andre lidenskap etter håndball. Det er 
vanskelig å si hvor flink jeg kunne ha vært 
om jeg satsa på det, men jeg begynte nok 
for seint. Hadde jeg starta som treåring, 
så kanskje. Men jeg er mye i skibakken. 
Det blir en del onsdagskamper og da er det 
ledig i helgene og jeg kan dra i skibakken, 
forteller han.
Han er samboer, og tilbringer ellers mye tid 
med kjæresten.
- Hun kom opp det siste året i Bodø, og når 
jeg flytta ned hit nå flytta vi sammen her, 
sier han.
Dermed skal det meste være på plass for 
vår nye sjef, som lover at han har flere gode 
år foran seg på banen.
- Så lenge jeg har den motivasjonen jeg 
trenger til å trene det jeg behøver, kommer 
jeg til å fortsette med håndball. Jeg tar 
riktignok ikke trening lett, og jeg må gi 
mye for å få litt og for å prestere på et 
bra nivå. Men jeg føler meg motivert til 
å holde på med dette i en god stund til, 
avslutter han. 

Når tilbudet 
kom, i tillegg 
til jobb på 
Wang Topp-
idrett, var det 
lett å si ja

Etter at Eldin Hajdarevic kom til 
Norge fra Bosnia i 2001, har 
han opplevd stor framgang på 

håndballbanen. Han herjet på Nit/Hak 
mellom 2001 og 2007, men de siste årene 
har det gått litt mer trått i Drammen.
- Ja, det første året var bra, men i fjor høst 
og vår har det gått dårligere. Jeg har hatt 
noen familiære problemer, med en syk mor 
i Bosnia, og jeg har ikke hatt hodet helt i 
håndballen. Men nå ser alt bedre ut, jeg 
har kommet tilbake der jeg skal være både 
i forhold til håndball og at jeg er i Follo, 
sier Eldin.

- Hadde bestemt meg
Det var etter at han hadde Jan-Ivar som 
trener i Nit/Hak omkring 2005 – 2006 at 
han ble kjent med Follos trener, og når han 
tok kontakt i vår, var det liten tvil.
- Jeg hadde bestemt meg for å prøve 
noe nytt allerede etter halvspilt sesong i 
Drammen, forteller han, og bekrefter at 
timingen var svært bra i så måte.

Landskamper
Eldins karriere startet hos RK Konjuh 
Namjestaj Zivinices i Bosnia. Etter å ha 
kommet til Norge i 2001, ble han tipset 
om Nit/Hak, og i løpet av et år var han 
en av nøkkelspillerne i klubben. Han fikk 
landskamper for Bosnia, og kunne ha vært 
aktuell for Norge.
- Jeg valgte Bosnia den gang, fordi det 
var en enklere prosess å få til, forteller 
han. Når Nit/Hak rykka ned valgte han 
Drammen framfor tilbud fra utlandet, blant 
annet fordi han måtte bli boende i Norge 
for å få statsborgerskapet. Nå har han blitt 

norsk, men han føler at han er for gammel 
for landslaget nå.
- Jeg ga opp det der, nå er det nok for sent, 
sier han.

Imponert
I årets oppkjøring har han vært en av 
Follos beste spillere, og det kan virke som 
om han har rett i at han begynner å komme 
tilbake til der han skal være. Og han 
innrømmer at det er et visst press på ham 
og Kyrre, som er de nye spillerne som skal 
balansere de unge talentene.
- Det er nok en del som forventer en del av 
oss, og jeg må gjøre den jobben jeg kan. 
Men det som er så bra i Follo er at miljøet 
er så bra, alt er bra, hele pakka. Jeg trives 
veldig godt her, og ønsker å gjøre en god 
jobb og representere det folk forventer av 
meg, forteller han.
Han er imponert over ungdomssatsningen, 
og tror at det er spillere i klubben som kan 
komme nå langt innen håndballen.
- Helt klart, det er mange gode unge 
spillere her, med litt hardt arbeid kan de 
komme til å lykkes, sier han.

Kan overraske
Eldin vil ikke tippe hvilken plass Follo tar 
i år, men har godt håp om at de kan komme 
til å overraske mange.
- Jeg har alltid vært dårlig på tipping, men 
det som er bra er at folk er opptatt av alle 
de andre klubbene. Det er ikke så store 
forventninger til Follo, og jeg tror vi kan 
overraske litt. Vi har en bra kombinasjon 
av unge og erfarne spillere, alle ting er på 
plass nå, og vi begynner sakte men sikkert 
å bli veldig bra, forteller han.

Etter familiære problemer i Bosnia 
og en trøblete sesong i Drammen, 
ser Eldin Hajdarevic endelig 
framover. 

trives i Follo
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Allerede før fjorårssesongen var over 
kunne Follo melde at de hadde 
fått i stand en avtale med Bodøs 

andrekeeper Bjørn Olav Raasok, og at han 
skulle komme til klubben etter sesongslutt. På 
det tidspunktet så Follo enkelt ut til å holde 
plassen i Eliteserien, men slik skulle det ikke 
gå. Det vil si, vi holdt plassen, men måtte ut i 
kvalikk.
- Den siste kampen der, da gikk jeg ganske 

mange nervøse skritt i stua, ja. Det hadde 
jo vært litt bittert om det hadde blitt 
førstedivisjonsspill. Men heldigvis gikk det 
bra, sier han.
I løpet av tiden i Bodø var han stort sett 
andrekeeper, og fikk ikke spilt all verdens.
- Det vil si, etter at jeg bestemte meg for Follo 
fikk jeg faktisk spille hvert eneste minutt. Det 
er jo litt typisk, sier han.
Det til tross, er han glad for at han valgte 

Follo.
-Tiden i Bodø var veldig bra, og jeg utvikla 
meg masse, men det var flere årsaker til at jeg 
ønsket med nedover igjen. Bodø er jo langt 
hjemmefra, sier han.
At Follo lenge har vært interessert i ham, er 
heller ingen hemmelighet, og sportslig leder 
Sixten var i kontakt med ham fortløpende.
 I tillegg til at Bjørn Olav tidligere kjenner 
trener Jan-Ivar Lorentzen godt.

- Ja, jeg hadde ham som trener i Trøgstad i 
mange år, og han var også veldig interessert 
i å få meg nedover. Det spilte også inn, 
forteller han.

Nærskudd
Bjørn Olav Raasok er Trøgstadgutt, og spilte 
for moderklubben til han var 19, før det 
ble Bodø i 2007. Et år tidligere kunne det 
imidlertid allerede ha blitt Follo.
- Ja, jeg trente med dem et år tidligere, da jeg 
begynte å tenke på å spille på et høyere nivå. 
Imidlertid fant vi ut at det var bedre da å stå 
et år til i andredivisjon i stedet for å sitte på 
benken hos Follo, forteller han.
Dermed ble det ikke Follo på ham før i år, 
og nå er det en langt mer erfaren keeper som 
sammen med Philip skal stå i buret.
- Jeg og Philip samarbeider veldig bra, han 
er en flott fyr, og vi kommer til å passe 
veldig godt sammen. Mine svakheter er hans 
styrker, og omvendt, forteller han.
Hvilke svakheter det er, vil han ikke gå så 
detaljert inn på, men forteller at han kanskje 
trenger å jobbe litt med samspillet mellom 
målvakt og forsvar.
- Når det gjelder styrker har jeg alltid likt 
gjennombrudd og kantskudd. Nærskudd, 
forteller han.
Målsetningen for årets sesong er å få spilt 
så mye som mulig, og han sender smilende 
følgende utfordring til sin keeperkollega.
- Så får vi se om Åkeson har tenkt til å 
utfordre meg.

Junior-VM
I Follos oppkjøring har Bjørn Olav Raasok 
vært opptatt med junior-VM.
- Jeg fikk litt mindre spill der enn forventa, 
men det var gøy være med på landslaget. Og 
i et mesterskap i tillegg, det er en opplevelse 
for seg sjøl, som man ikke glemmer så fort, 
forteller han.
Nå er det slutt, men han håper å bli aktuell 
for noen herresamlinger etter hvert.
- Men det tar jeg når det kommer. Det er ikke 
noe jeg stresser med, sier han.
Han forteller at han fikk trent godt til tross 
for litt manglende tillitt, og han føler seg i 
godt slag før sesongen setter i gang for fullt.
- Den siste måneden har jeg fått spilt for fullt 
med Follo. Jeg føler at det har gått veldig 
greit, jeg har blitt godt mottatt og har ikke 
noe å klage på, sier han.

Tømrer
Bjørn Olav synes Follotroppen ser bra ut, 
og han har godt håp om at gutta skal gjøre 
en enda bedre sesong enn fjorårssesongen.
- Ja, jeg regner med at vi kan gjøre det godt 
denne sesongen. Hvor vi ender på tabellen 
er jeg usikker på, fra fjerdeplass og nedover 
kommer det til å bli veldig jevnt. Men jeg 
har tro på at det kommer til å gå bra, og 
tipper oss midt på tabellen. Jeg tror det er 
et godt mål. Da unngår vi nedrykkskamp 
og kvalikk, og får en sluttspillplass, sier 
keeperen som på si jobber som tømrer og er 
odelsgutt på en familiegård.
- De gårdsgreiene får vi ta om noen år, det 
er ikke noe jeg bruker tid på nå. Jeg vet 
ikke hva som skjer om noen år, og dersom 
jeg ikke vil så er det noen andre som har 
lyst til å overta. Nå jobber jeg som tømrer 
og spiller håndball, avslutter han.

Follos nye 

I Bjørn Olav Raasok har Follo fått en keeper 
som utfyller Philip Åkesson. – Vi kommer til å 
passe veldig godt sammen, hans styrker er mine 
svakheter, og omvendt, sier han.

sisteskanse
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Som arrangement var årets Kempa 
Cup en stor suksess, blant lagene 
som deltok var de norske eliteseri-

elagene Drammen, Elverum, Sandefjord 
og Follo, i tillegg til det svenske topplaget 
Alingsås. Med tre lag fra første divisjon i 
tillegg på plass, måtte Follo til slutt si nei til 
flere interesserte lag, deriblant flere norske 
og svenske topplag.
- Det er jo gjerne sånn at når noen hører at 
den cupen virker å bli bra, så vil de gjerne 
være med, og vi fikk noen forespørsler. 
Men vi fant ut at vi ikke kunne utvide i 
tolvte time denne gang, forteller Daniel 
Helland Anderson. Sammen med Ole Stian 
Rødahl, Jan Magnor og Frode Ringstad 
utgjorde den nypensjonerte Follo-vingen 
arrangementskomiteen. De åpner for at det 
allerede neste år skal kunne være plass til 
enda flere lag.
- Vi har ikke fått satt oss ned enda, men 
vi har hatt dialog med flere av lagene som 
var med i år, og noen av dem vi sa nei til, 
og kommer til å sikte høyt neste år. Det er 
farlig å kalle det en internasjonal turnering, 
men vi ønsker å få med flere topplag fra 
Danmark og Sverige, i tillegg til de beste 

i Norge. Tenk deg Ålborg med Kjelling til 
neste år, smiler Daniel, og understreker at 
det ikke nødvendigvis trenger å være en 
drøm.
- Det er så høyt vi sikter, sier han.
Fantastisk kamp

Sportslig sett var resultatet mot Bækkelaget 
i Follos første kamp det som skuffet mest. 
Resten av turneringen viste mye bra.
- Mot Bækkelaget var vi gode i tre kvarter, 
men ble tatt på senga da de satte frimerker 
på to av våre spillere, forteller trener Jan-
Ivar Lorentzen om kampen der Follo sprakk 
fullstendig og til slutt tapte. Deretter fulgte 
de opp med å spille en fantastisk kamp som 
endte uavgjort mot Alingsås, som til slutt 
gikk seirende ut av turneringen. Follo var 
dermed det eneste lag som tok poeng mot 
fjorårets svenske mester og sølvmedaljør 
i den svenske serien. I siste kamp i 
gruppespillet ble Tistedal lett match, men 
likevel ble det kamp om femteplassen for 
våre gutter.
- Vi hadde håpa å spille om tredjeplassen, 
innrømmer Jan-Ivar.

Proft
Arrangementet derimot, gikk stort sett 
knirkefritt hele veien igjennom.
- Det gikk veldig bra. Vi har utelukkende 
fått positive tilbakemeldinger fra 
deltakende lag og folk rundt. Vi løfta 
nivået i år, med flere topplag, og mange 
av dem er interessert i å komme tilbake. 
Arrangementskomiteen har all mulig grunn 
til å være fornøyd, sier Daniel. 
Han forteller at de fire i komiteen stort sett 
delte likt på oppgavene, som inkluderte å 
skaffe overnatting for lagene, leie utstyr, 
sette opp kampprogram, skaffe premier og 
pokaler.
- Det er mange som har hjulpet til her. 
Endre Vindheim tok seg av kioskdrift, Knut 
Wefring lagde materiale som kom ut og 
holdt en egen internettside åpen under hele 

cupen med liveoppdatering. Vi hadde flere 
tusen treff i løpet av de tre dagene cupen 
varte, forteller han. 
I tillegg stilte kona til Daniel, Follos 
fysioterapaut, med eget behandlingsområde 
hvor spillere og publikum kunne få 
behandling, førstehjelp og rådgivning.
- Helheten var at det ble veldig proft ut, sier 
han.

Kribla
Publikum som kom til Langhus og Siggerud 
i løpet fikk se mange spennende og jevne 
kamper, og lag som tok turneringen seriøst.
- Helt klart, det var ikke noe tøyseturnering. 
Alle lagene spilte med toppa lag. Dette var 
siste test før alvoret begynner, og det bla 
mange fine, tette oppgjør, sier Daniel, som 
merka at det kribla litt når Follo spilte den 
første kampen mot Bækkelaget.
- Ja, jeg har vørt med i det sportslige 
utvalget, var med da de var i Ystad en uke, 
og har ikke hatt en promille ønske om å 
spille igjen. Før Kempa. Da klødde det 
skikkelig, og jeg kunne nesten ikke se på en 
gang, forteller han. 
Når Follo i den siste kampen mot Oppsal 
lå under det aller meste av kampen, skulle 
han gjerne ha gått innpå og hvert med på å 
pushe gutta framover, men fikk til slutt se at 
gutta ordna opp selv. I siste sekund.
- Det ble nok kanskje blåst litt tidlig av for 
passivt i det siste angrepet til Oppsal, før 
Follo scoret vinnermålet, og jeg skjønner 
at Oppsal ble skuffa. Jeg jobber jo med 
treneren deres, Lars Abelsen, og han har fått 
høre det, ler Daniel, men understreker at det 
skal blåses raskere mot slutten av en kamp.
- Men det var kanskje litt raskt, medgir han.

Follo arrangerte i slutten av 
august Kempa Cup, og i år ble 
turneringen utvidet til åtte lag. 
Interessen for å være med var stor 
i år, og det kunne med letthet vært 
enda flere lag. – Kanskje neste år, 
sier Daniel Helland Anderson i 
arrangementskomiteen.

Kempa cup

”Vi har utelukkende fått 
positive tilbakemeldinger
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Selv om det kriblet godt under Kem-
pa cup, og han er sikker på at det 
kommer til å krible når Postenligaen 

er godt i gang, angrer ikke Daniel Helland 
Andersen på at han la opp som håndball-
spiller etter fjorårets sesong.
- Jeg var ordentlig mett etter fjorårets 
serie, og har nesten ikke tatt i en håndball 
siden da, men etter Kempa må jeg 
innrømme at det kribler, ja. Men jeg angrer 
ikke et sekund på at jeg slutta. Nå er jeg en 
vaffelspisende, pensjonert pappa med to 
barn som er godt i gang med å påbegynne 
sine karrierer. Jeg koser meg og får være 
pappa, forteller Daniel.
Han deltar i sportslig utvalg og var blant 
annet med på å arrangere Kempa Cup, og 
han er sikker på at han kommer til å bidra i 
og omkring Follo framover også.
- Nå skal jeg rydde opp i litt gammel 
moro i kroppen, operere litt og sånn, og så 
kommer jeg til å spille litt håndball for Ski 
herrelag og kose meg der, forteller han.
Han har ikke fått spesielt mye mer fritid 
etter at han la opp, men forteller at det er 
barna som ”spiser opp” det meste av tiden.
- Kona jobber jo døgnet rundt, flyr hit og 
dit, mens jeg holder på med ungene. Jeg 
nyter tilværelsen, sier han.

Har trua
Han er som sagt veldig involvert i det som 
skjer med laget der han tilbrakte åtte sesonger 
og scora nesten 1000 mål. Og han følger spent 
med når gutta nå skal ta fatt på andre sesong 
på høyeste nivå.
- Jeg tipper de ender på sjuende plass til 
slutt. Det betyr sluttspill, og der tror jeg Follo 
kan gjøre det bra. Klarer de å løfte laget et 
lite hakk, nok til at det blir litt mer stabilt, 
samtidig som at man unngår skader, så kan 
det bli veldig bra. Det er en tynnere stall i år, 
og det betyr at gutta må følges opp ekstra godt 
og holde seg skadefrie, sier han.
Han tror at kombinasjonen av de nye gutta, og 
det at de yngste har tatt store skritt framover, 
gjør at Follo blir bedre i år enn i fjor.
- Follo har fått inn noen profiler i år som 
gjør det bra, og de unge lokale gutta har tatt 
elefantskritt i riktig retning. Spillere som 
Jøndalen, Knudsen og Raasol, etablerte 
ulandslagsspillere, sier han.
Daniel Helland Anderson forteller at han har 
trua.
- De kan nok få en litt tøff start, men når de 
blir bedre kjent med hverandre så setter laget 
seg. Det er viktig at de ser at det er noe bra 
på gang, og at man ikke blir utålmodige, 
avslutter han

Vaffelspisende 
pensjonist
Daniel har byttet 
ut håndball og 
hardtrening med 
vafler og ungepass, 
men kjenner at det kribler litt 
av og til.

Daniel slik han så ut før 
han begynte å spise vafler

Follo HK trenger hjelp til arrangementer!

SYNLIGHET ?

PROFILERING ?

NETTVERK ?

OPPLEVELSER ?
Et partnerskap med Follo HK kan ha ulike 
ingredienser men utgangspunktet er alltid 
det samme: VINN/VINN.
Din bedrift skal selvfølgelig ha avkastning 
for en investering i Follo HK.

Kontakt Follo HK for en prat om hvordan vi kan 
sammen kan bistå nettopp din bedrift med 

flerekunder og økt omsetning.
Kontakt: Follo HK v/ Frode Nordli, 

mob. 91 87 91 57

Vi er heldige som har mange flinke folk 
som stiller opp for klubben.

Men etter opprykket til eliteserien har 
det blitt enda mer på oss, og vi trenger 
nå også  DIN hjelp.

Kan du tenke deg å hjelpe klubben med 
små eller store oppgaver i forbindelse 
med våre arrangementer?

Kontakt Follo HK 
v/Frode Nordli på mobil: 
91879157 eller 
mail: frode@follohk.no
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Treneren er godt fornøyd med troppen 
han mønstrer før årets sesong, og 
forteller at det er gjort grep som 

skal sørge for at kvaliteten er spisset på 
bekostning av bredden.
- I fjor hadde vi veldig bredde, nå har vi 
spisset det. Det er et bevisst valg. Vi hadde 
mye slitasje på stallen i fjor da det var mange 
jevngode, for det var mange behov som 
måtte tilfredsstilles. Nå har vi en klarere 
rollefordeling som gjør at en del spillere 
kommer til å oppleve en viss trygghet i år, 
men det gjør oss også mer utsatt for skader, 
forteller Jan-Ivar.
Han er klar på at mangelen på bredde også 
kommer til å gå utover G18 og andrelaget
- I fjor vant vi junior-NM og kom på 

andreplass i andre divisjon, det kommer ikke 
til å skje denne sesongen, forteller han.

Sluttspill
Spillestallen er forsterket i flere ledd, og 
treneren er godt fornøyd med de nyankomne.
- Som trener ønsker du alltid at du kunne 
kjøpe enda flere gode spillere, men jeg har 
fått de spillerne jeg ønska meg og som vi har 
økonomi til å skaffe. Vi har fått en venstre- 
og en høyrekant som er vant til nivået, 
forteller han.
Alt i alt tror han at det kommer til å gjøre at 
Follo tar et byks oppover på tabellen
- Vi skal ta et steg videre, i fjor hadde vi en 
del enkeltkamper som var veldig bra, for 
eksempel mot Elverum, Haslum og Runar, 

- Vi skal ta et steg videre 
i år, og målet er å komme 

blant de åtte som skal spille 
sluttspill, sier trener Jan-

Ivar Lorentzen. Han tror at 
Elverum kommer til å vinne 

årets Postenliga.

Follo går for sluttsp illplass
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Follo går for sluttsp illplass

www.citroen.no

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

STORT JUBILEUM ENDA STØRRE TILBUD

ÅPENT 9 - 17, tirsdag og torsdag 9 - 19, lørdag 10 - 14

ALL
TERRAIN

EKSTRA MYE UTSTYR
INKL. GRIP CONTROL

SPAR KR 15.000,-

ALL
TERRAIN

EKSTRA MYE UTSTY
INKL. GRIP CONTROL

SPAR KR 15.000,-

mk001/l3,5:gnirøjktednalb/vkurbroffotsvirD.9002.90.03–9002.90.10:edoirepejnapmaK.9002.90.10.rpresirPolsOsirp.lieV . CO 2 140 g/km. Bildene er illustrasjonsfoto og
utstyr kan avvike. Vi tar forbehold om trykkfeil.

CITROËN BERLINGO MULTISPACE
HDi 90 DPF PACK Airdream
All Terrainmodell kr 25 0,-

CITROËN GRAND C4 PICASSO 7 S
HDi 110 EMG DPF DYNAMIQUE
Jubileumsmodell kr 32 0,-

ALLE
Citroën
modeller til
NETTOPRISER CITROËN GRAND C4 PICACASSSSOO 7 S7 S

3.00 0.75

eks. frakt og levering (kr. 8.400).

Dynamittveien 10, Ski. Tlf. 64 85 77 00 www.autoelite.no

men vi var svake mot dem vi trodde vi skulle 
være jevnere mot. Målet i år er å bli blant de 
8 beste, og nå en sluttspillplass, slår han fast.

Den beste treneren
Han tror det er fire lag som kommer til å 
kjempe helt i toppen, med Elverum helt 
øverst når regnskapet skal gjøres opp neste 
vår.
- Elverum vinner. De har den breieste 
stallen, og en god førstesekser. Betsson 
har satt 12 ganger penga på dem, det er det 
absolutt verdt å satse en hundrelapp på. De 
har en veldig god hjemmearena, med et bra 
publikum, forteller han, og peker på at de har 
beholdt trener og stammen i stallen fra i fjor.
- Bak Elverum følger Fyllingen, Drammen 

og Haslum, sier han.
Av de tre er det Fyllingen han ser for seg 
kommer til å være nærmest gullet, etterfulgt 
av Drammen på bronse.
-Haslum tror jeg skal kjempe hardt for å 
forsvare sølvet fra i fjor. Men treneren har 
gjort en bra jobb med spillerne, jeg vil si de 
har den beste treneren i Postenligaen, sier 
han.
Vi spør om ikke det er Follo som har den 
beste.
- Å nei, han er langt bedre enn meg, smiler 
han.
Jan-Ivar trekker fram at både Fyllingen og 
Drammen har blitt svekket siden i fjor, men 
at lagene fortsatt ser sterke ut.
- Fyllingen må fylle rommet etter Thomas 

Drange, og Drammen har blitt svekket i 
bakposisjon. Men Fyllingen tapte bare tre 
kamper i fjor, og drammenserne har en 
veldig god keeper, gode kanter og er gode 
på strek, forteller han.

Forsterket
Bak de fire er det to lag som kommer til å 
ligge litt i ingenmannsland, litt over det store 
feltet som skal plasseres seg fra sju til tolv på 
tabelle.
- Runar og Stord kommer til å komplementere 
den øverste halvdelen av tabellen, forteller 
han.
Førstnevnte har greid å beholde stammen 
i laget, og har kunnet bygge videre på det 
samme mannskapet som i fjor.
- Det er veldig viktig, å ha kontinuitet og 
kunne jobbe med de samme spillerne.Runars 
problem er nok likevel at de er litt for ujevne 
til å gå helt til topps, tror han.
Stords største fordel er en nærmest 
utilgjengelig hjemmebane, som gjør at 
motstanderlaget nærmest er utslitt når de 
kommer fram etter timer i buss på svingete 
veier.

- Stord har en god hjemmebane, og de 
får mange poeng hjemme. Til tross for en 
skakkjørt økonomi har de dessuten greid og 
forsterket med to gode dansker i år, sier han.

Jevnt
Fra sjuende og ned vil det være lite 
som skiller lagene, og Jan-Ivar ønsker 
ikke å uttale seg om hvem som til slutt 
rykker ned eller hvem som tar den siste 
sluttspillplassene sammen med Follo.
- Det blir veldig jevnt fra plassene 7 til 12, 
og det kommer til å skille få poeng. Jeg 
ser for meg mange jevne kamper der små 
marginer som skadesituasjoner og røde 
kort blir avgjørende. Det blir lite som skille 
himmel og helvete, tror han, og går med på 
en alfabetisk gjennomgang av de siste fem 
lagene.

Bodø
- Det blir tungt for Bodø å starte med minus 
tre poeng. De har mista bakspillerrekka 
og skal sette et helt nytt lag med ny trener. 
De har imidlertid en god hjemmebane 
med et fantastisk publikum, som det blir 
spennende å se i hvilken grad eventuelt 
takler motgang.

Bækkelaget
- De er nyopprykk, spiller en teknisk 
morsom håndball og har en god Emil 
Ljungren i mål. Det virker som en 
fornuftig investering. De er avhengig av at 
enkeltspillere skal lykkes i år, og kommer 
til å merke at det er stor forskjell på første 
divisjon og Eliteserien.

Haugaland 
- Har en tynn spillerstall, og er nødt til å 
unngå skader. De har en god venstrebekk 
og tar mange poeng hjemme.

Sandefjord 
- Har et ungt og spennende lag som spiller 
3-2-1-forsvar. Trener Jan “Bulle” Danielsen 
gjør en fantastisk jobb med laget, og de har 
en matchvinnende målvakt. De har mange 
unge spillere, noe som kan bli en utfordring 
i motgang.

ØIF Arendal
- Nyopprykka de også. Det er en vanskelig 
bortebane for oss, og mange andre lag, 
og de har forsterka laget sitt med Andreas 
Kjølner-Hansen. Og så har den bauta i 
midtforsvaret i Preben Villdalen. De er 
imidlertid litt svake på målvaktsida, og 
kommer til å merke forskjell på nivået.
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En 21 åring fra Trøgstad, 
bonde og snekker, som 
jeg har trent tidligere. 
Han var læregutt i Bodø, 

som andremålvakt, og har vært fast inventar 
på juniorlandslaget. Han er en stor målvakt 
som er god på nærskudd. En forsterkning for 
oss.

Alle
Vi lot Jan-Ivar Lorentzen gå gjennom A-stallen, 
spiller for spiller. – Med disse gutta skal vi 
greie en sluttspillplass i år, sier han.

1 Bjørn Olav Raasok

Født: 1989 
Posisjon: Målvakt

44 Kyrre Johannesen

2 Christoffer Grüner

En solid forsterkning. En 
rutinert, god bakspiller 
som vet hva som kreves på 
dette nivået. Han er ikke 

Gud, og vi må ikke stille for høye krav, men han 
er en rutinert sjef som vet hva som skal til. Jeg 
trente ham i Nit/Hak, og vi har et godt forhold til 
hverandre, han liker meg og jeg liker han.

Født:1980 
Posisjon: Bakspiller 

Født: 1989
Posisjon: Linjespiller 

En unggutt som har hatt et 
år i Herulf hvor han fikk 
kyssesyken og havnet i et 
litt dårlig treningsmiljø. 

Han har vært litt ute med sykdom etter at han 
kom tilbake, og har en vei å gå. Derfor må han 
være tålmodig det neste året, og bruke det godt, 
han er en framtidsmann for Follo.

gutta

5 Torbjørn Andersen

Jeg er glad han valgte 
å bli i Follo. Han har 
en spisskompetanse i 
temposettingen i spillet. 

Han har veldig god spillerforståelse, men må 
jobbe litt mer med å gå på mål sjøl. I miljøet 
er han en humørspreder, og han er både 
tillitsmann og botsjef på laget.

Født: 1987
Posisjon: Bakspiller

8 Anders S. Myhra

Han fikk spille alt for lite 
i fjor. Han er en viktig 
linjespiller for oss, og 
kommer til å få mye mer 

tillit i år. Det er jeg sikker på at han kommer 
til å blomstre på.

Født: 1982
Posisjon: Linjespiller

16 Phillip Åkeson

Født: 1984
Posisjon: Målvakt

Han har vist framgang 
hele sommeren. 
Phillip har en utrolig 
vinnerskalle, utviser 

en veldig profesjonalitet og går foran i 
treningsarbeidet. Han har et veldig høyt 
toppnivå og kan nærmest avgjøre kamper på 
egenhånd. Danner et flott team med Raasok.

Født: 1987
Posisjon: Bakspiller 

19 Henrik Flack

Kaptein på laget, og en 
veloppdragen gutt fra 
Nordby. Han er dønn 
seriøs, nøyaktig og flink 
i alt han gjør. Er god 

i forsvar og angriper breit i banen. Han er 
et prakteksemplar av en mann fra Follo, og 
damene burde stå i kø.

11 Erik Strøm

Var ute et halvt år, men er 
nå frisk og tilbake for fullt. 
Han kommer til å bidra på 
en helt annen måte denne 

sesongen, og blir en viktig spiller for Follo. 
Det eneste problemet er vel at han spiser for 
mye kjeks, ellers er han en av de beste norske 
venstrehendte bakspillerne i Postenserien.

Født: 1981 
Posisjon: Bakspiller 

6 Martin Juul

Født: 1988
Posisjon: Kant/Linje

En spennende type, 
utrolig rask og god 
til å ta i mot ballen. 
Har en god utvikling i 

samarbeid med Nicklas, og kan bli en joker 
for Follo.

9 Magnus Jøndal

Født: 1988
Posisjon: Kantspiller 

Er kanskje den beste 
venstrekanten i serien, 
har en spennende 
utvikling og kommer 

til å få mange morsomme år foran seg på 
håndballbanen. Han ble nylig tatt ut til 
rekruttlandslaget, og det er veldig morsomt 
å ha et sånt talent i gruppa.

13 Lars Evenby Sterri

Født: 1989
Posisjon: Bakspiller

En høy, lang og tynn 
ting fra Trøgstad. Han 
har forandra seg som 
menneske, og har blitt 

en flott ung mann med gode holdninger. 
Utviklingen går kanskje litt saktere enn han 
ønsker seg, men er han tålmodig blir han en 
fantastisk spiller for oss.

7 Martin Flack

Født: 1989
Posisjon: Bakspiller

Er seriøs som storebror, 
og godt oppdratt han 
også. Han er snill og 
flink, og veldig høy. Litt 

som Lars går det nok litt saktere enn han 
håper på, men han er viktig for gruppa vår.
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16 Phillip Åkeson 4 Nicklas Knudsen

Født: 1988
Posisjon: Kant/Bak

21 Martin Nielsen

Født: 1989
Posisjon: Bakspiller

3 Martin Haube

Født: 1991
Posisjon: Kantspiller

Født: 1979 
Posisjon: Kantspiller

17 Eldin Hajdarevic 10 Joachim Østerås

Født: 1986
Posisjon: Bakspiller 

14 Jostein Engen

Født: 1991
Posisjon: Kantspiller   

55 Joachim Vorkinn

Født: 1990
Posisjon: Bakspiller

33 Emil Vindheim

Født: 1991 
Posisjon: Målvakt

43 Jonas S. Fløttum

Født: 1991 
Posisjon: Målvakt 

Han har noen utrolige 
spisskompetanser, 
men veksler mellom 
landslagsklasse og 

femte divisjon på få minutter. Samarbeider 
godt med Juul og Jøndal, har et godt 
håndballhode og blir en bra trener en dag. 
Men det gjenstår litt voksenopplæring.

Enda et stort talent. En 
veldig rask og spenstig 
tupe som konkurrerer 
mot Jøndal på sin 

posisjon. Har tatt godt vare på sjansene 
han har fått, og mye handler om å bli litt 
tryggere på seg selv.

En 18-åring fra Slitu 
som ble kasta litt inn i 
det etter at Erik Hauer 
døde. Han er læregutten 

til Eldin. Kanskje er han i A-stallen et år 
for tidlig, men kommer til å vokse på det.

Han var fantastisk god 
for Nit/Hak, men hadde 
to svake sesonger i 
Drammen. Har fått en 

ny start i Follo, og jeg liker han godt. Han 
har gode kamerater i Kyrre og Anders, og 
holder Jøndal-nivå. Han kommer til å gjøre en 
toppsesong, og er en solid forsterkningß.

En av Norges beste 
forsvarere i høyre 
toer-posisjon.En viktig 
spiller når og hvis vi 

spiller 3-2-1-forsvar, og kan avlaste Erik 
Strøm framover på banen.

En to meter høy, 
venstrehendt 
Nesodden-gutt som 
har en spennende 

framtid. Han trener og jobber hardt, og 
er et framtidsprosjekt med veldig gode 
fysiske forutsetninger.

18 år gammel 
venstrekant, rask og 
med god teknikk. Vil 
være en læregutt på 

rekruttlaget i annendivisjon i år.
G18-spiller

Det er likt for Jonas og 
Emil, de er målvakter 
født i 91, og blant 
de gode talentene 

i Håndball-Norge. To spillere det er 
spennende å se på sikt for Follo.
G18-spiller

Det er likt for Jonas og 
Emil, de er målvakter 
født i 91, og blant 
de gode talentene 

i Håndball-Norge. To spillere det er 
spennende å se på sikt for Follo.
G18-spiller

TERMiNLiSTE

Postenligaen 
26.09.2009 1800
Haslum HK – Follo 

30.09.2009 1830
Follo – Runar

11.10.2009 1800
ØIF Arendal – Follo

21.10.2009 1830
Follo – Elverum

04.11.2009 1830
Follo – Sandefjord

18.11.2009 1800
Bodø HK – Follo

25.11.2009 1830
Follo – Stord

02.12.2009 1800
Haugaland – Follo

05.12.2009 1800
Follo – Drammen

09.12.2009 1800
Runar – Follo

16.12.2009 1830
Follo – Bækkelaget

03.02.2010 1830
Follo – Haslum

10.02.2010 1800
Fyllingen – Follo

17.02.2010 1830
Follo – ØIF Arendal

24.02.2010 1800
Elverum – Follo

03.03.2010 1800
Sandefjord – Follo 

10.03.2010 1830
Follo – Bodø HK

14.03.2010 1800
Stord – Follo

17.03.2010 1830
Follo – Haugaland

24.03.2010 1800
Drammen – Follo

07.04.2010 1830
Follo – Fyllingen

10.04.2010 1800
Bækkelaget – Follo

NM Senior Menn
07.10.2009
Follo - Fyllingen 



18 HÅNDBALLAvis

”

Når Erik Andersen sluttet som 
assistenttrener for det norske 
landslaget i fjor var det for å vie seg 

til jobben som politimann og ikke minst rollen 
som ektemann og familiefar. Men han greide 
ikke å kutte båndene til håndballen et hundre 
prosent, og når sportslig leder Sixten Kjernli 
spurte om han ikke kunne tenke seg å jobbe 
litt med Follo, så var det greit å si ja.
- Ja, det var jo først og fremst hyggelig å bli 
spurt. Jeg spilte med Sixten i Elverum, og vi 
har vært gode venner i lang tid, og da han sa 
at de ønsket å ha med meg sa jeg ja. Og jeg 
angrer ikke, det er en flott gjeng, sier Erik.

Føler seg ung
Han tar treningene på mandag og onsdag, 
i tillegg til at han er med på å lede Follo 
sammen med Jan-Ivar i onsdagskampene. 
Noe det kommer til å bli mye av det neste 
året.
- I forhold til tjenestelister og familien var det 
ikke aktuelt å ta en hundre prosent stilling. 
Men to dager i uka er veldig greit, og jeg er 
privilegert som kan få være med på dette, 
forteller han.
Det går det an å kombinere med familieliv, og 
det at han er tilbake i fulltid hos politiet.
- Jeg hadde tolv års virke på landslaget, og 
før det hadde jeg trenerjobber i Tindlund, 
Bækkelaget, Refstad og Kolbotn, så jeg har 
vært med en stund. Men alt har sin ende, og 
når man passerer de femti bør man tenke seg 
godt om hvorvidt man kan fortsette. Det er 
tøft å ha en familiefar som er borte i fire uke i 
strekk, forteller han, men understreker at det 
har vært gode år og en lykkelig slutt.
Og han er glad for at håndballen fortsatt er i 
livet hans.

- Å ja. Man føler seg jo ung fortsatt når man 
kan få være med unge spillere med seriøse 
holdninger, og jeg har alltid trivdes veldig, 
veldig bra med håndballen, sier han.

Stor potensial
Han hadde ikke all verdens av detaljkunnskap 
om Follo før han kom til klubben, men 
gjennom sitt vennskap med Lars Abelsen og 

Sixten har han fått med seg en del.
- Jeg har visst at Follo da de rykka opp 
gjorde det etter å ha jobba godt med 
spillere i nærmiljøet, og at det ligger en god 
håndballkultur til grunn i området. Og mitt 
inntrykk hittil er at det er en grei stall, med bra 
folk på alle plasser og unge spillere som er 
motivert til å lære mer og trene mer, forteller 
han.
Og som tidligere landslagstrener er det jo 

nærliggende å spørre om det er noen av dem 
kan tenkes å ha en framtid med det norske 
flagget på brystet.
- Ja, nå har jo Jøndal kommet så vidt med, 
han har et stort potensial. Han er teknisk 
veldig bra, og har trent en del styrke i det 
siste. Han vil nå langt internasjonalt. Og så 
har du Nicklas Knudsen, det er en artig type. 
Han er litt bohemtype, og får han de rette 
holdningene og treningsiver over tid kan han 
bli en skikkelig publikumsspiller. Jeg tror at 
han kommer til å overraske i år, forteller han.
Han trekker pusten, og fortsetter.
- Martin Haube på høyre er ung og kan bli 
bra, og Raasok i mål har potenisal i størrelse 
og iver. Så det er mange yngre spillere. I 
tillegg har jo Kyrre Johannesen vært i bildet 
før, en annen bra spiller er Henrik Flack. 
Det er mange bra. Jeg synes det er en fin 
balanse i laget, bra samhandling og bra 
kommunikasjon. Et eksempel er Eldin på 
kanten og Martin Haube som har samme 
posisjon. De er flinke til å prate sammen og 
gjør hverandre bedre. Det er laget som teller, 
forteller han.

Sårbare for skader
Nettopp det er en av styrkene til Follo, at de 
er så bevisste på at plassen må fungere.
- Vi må prate med hverandre, unne 
hverandre suksess og gjøre hverandre gode, 
forteller han.
Likevel er det noen spillere som kommer 
til å være viktige for Follo i år, stallen er 
tynnere enn i fjor, og man er i så måte 
sårbare for skader.
- Dette gjelder jo alle klubber, at man er 
sårbare for skader. Det har sammenheng 
med klubbøkonomi og alt, men det er klart 
at dersom Erik Strøm eller Kyrre blir skada 
så merkes det, forteller Erik Andersen.

potensial til å nå langt
Follos assistenttrener Erik Andersen har jobbet med landslaget 
i 12 år, og vet  hva han snakker om når han sier at det er 
mange på Follo med svært stort potensial.

Ski - tlf 62 33 71 17 - willye@boligpartner.no - www.boligpartner.no

Bygg et herskapelig 
hus med

galleri
og walk-in closet

I tillegg er Holmgaard et lavenergihus 
som bruker inntil 40 % mindre energi 
til oppvarming. Det lønner seg å bo i 
nytt hus. 

Bestill vår katalog i dag!

- husene folk snakker om
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Det kan være naturlig å begynne 
med begynnelsen. For Ola Jan 
var en av hjernene bak ideen 

om en håndballklubb i Follo i ruinene av 
Fredensborg/Ski, og han var sterkt delaktig da 
håndballkubbene Follo og Skeidar bestemte 
seg for å slå seg sammen i 2000. Strengt tatt 
kunne vi gå mye lenger tilbake, for han har 
drevet på med håndball i regionen siden 1970, 
i moderklubben Siggerud, i Fredensborg/Ski 
og de siste ti årene i Follo.
- Ja, historien begynte da det gikk den gærne 
veien for Fredensborg/Ski. Vi var noen som 
gikk sammen om å danne Skeidar i 1997, på 
bakgrunn av klubbene Siggerud, Langhus og 
Ski. Vi så at Fredensborg/Ski ikke var liv laga 
lenger, og ønsket å skape en klubb som kunne 
drive med topphåndball, sier han.

Et topplag
I 1999/2000-sesongen rykka Skeidar opp i 
førstedivisjon, hvor også klubbene Kolbotn 
og Follo befant seg. Follo var da et samarbeid 
mellom Vestby, Ås og Nordby.
- Vinteren 2000 begynte vi å snakke om at det 
ikke var økonomi eller spillermateriale til å 
ha tre klubber i toppen, og da tenkte vi at det 
beste kanskje var å slå oss sammen. Da hadde 

Langhus gått ut av samarbeidet, og Kolbotn 
bestemte seg for å prøve på egen hånd, men 
Bjørn Johansen, Bent Hagtvedt, Arne Modahl, 
Jan Magnor, Per Eggum og undertegnede 
gikk sammen og ble enige, forteller han.
Ideen med sammenslåingen var å få et topplag 
til nærmiljøet, først og fremst i forhold 
til økonomi, og man ønsket ikke å spise 
hverandre opp, forteller Ole Jan.
- Det var ekstraordinære møter i alle 
samarbeidsklubbene, og i Follo og Skeidar, og 
i juni 2000 fikk vi ja fra alle. Med forbundet 
var det en litt tyngre vei å gå, og vi fikk 
ikke svar fra dem før på høsten, like før 
sesongstart, fortsetter han.
Nyvinningen fikk navnet Follo/Skeidar HK, 
hadde Ole Jan som første leder, og det lå i 
kortene at laget etter hvert skulle bli hetende 
Follo HK.
- En sånn prosses er følsom, blant spillere og 
folkene rundt, så det var fornuftig å ha med 
begge navnene til å begynne med. Men vi så 
for oss at det skulle være Follo framover, det 
virket som det mest naturlige, forklarer han.

Suksess
Sammenslåingen ble en umiddelbar suksess.
- Den første sesongen ble en sportslig og 

økonomisk suksess, sier han om sesongen der 
Follo/Skeidar endte på tredje plass og spilte 
kvalikk for Eliteserien.
Fra første stund lå det i kortene at Follo skulle 
satse ungt, og dagens Folloakademi (se egen 
sak) er en videreføring av det arbeidet som ble 
startet allerede da.
- Det var viktig for oss at det skulle være en 
klubb som kunne tilbys sportslig utvikling for 
yngre spillere, og vi hadde flere aktiviteter 
der samarbeidsklubber og guttelag fikk 
topptrenere og spillere inn hos seg på trening, 
forteller han.
Resultatet av denne satsningen kan vi se 
i dagens tropp, som jo er proppfull av 
egenproduserte talenter.

Arrangementer
Det var en drøm som gikk i oppfyllelse da 
Follo endelig tok steget opp i det øverste 
selskap i fjor vår, og planene som så dagens 
lys i 1997 og ble videreført i 2000 nådde sin 
første og kanskje viktigste mål.
- Det har vært et ordentlig kick. Både det 
at vi rykka opp, og det at vi greide å holde 
plassen. Og ikke minst at vi gjorde det med så 
mange av våre egne, unge spillere. At vi også 
vant NM gutter 20 i fjor viser jo at det drives 

utrolig bra på guttesiden 
i Follo, og at det blir 
resultater av det. Det er 
en felles gevinst for oss 
og samarbeidsklubbene, 
og veldig positivt, sier 
Ole Jan, som i dag 
fortsatt har viktige verv 
i klubben.
- Jeg har vært med 
nesten hele tiden, i 
mange forskjellige 
verv, men i dag er jeg 
arrangementsansvarlig. 
Det vil si at jeg har 
ansvaret for alt det 
som skal foregå i 
Langhushallen i 
Postenligaen og NM-
runder. Herunder legge 
alt til rette for publikum, 
spillere og dommere. 
Det er en del jobb, men 
når man har drevet med 
dette en del år så går det 
veldig greit, sier han.
Han tok over vervet 
etter sin gode venn Jan 

Magnor, som selvsagt heller ikke klarer å 
holde seg helt borte fra hallen.
- Vi er veldig gode venner og snakker mye 
sammen. Han bistår meg mye under kampene, 
forteller han.

Vokse
Fjorårssesongen viste rekordoppslutning på 
kampene, og  Ole Jan håper å fortsette den 
gode trenden i år.
- Spiller vi bra, så kommer publikum. Jeg tror 
at dersom vi fortsetter den utviklingen vi har, 
så holder vi nivået på tilskuere fra i fjor, og 
spiller vi bra håndball kan det bli enda flere. 
Kommer vi til sluttspill blir det dessuten enda 
flere kamper og enda mer moro, forteller han.
En utfordring er at mange kamper i år 
kommer til å gå på onsdager.

- Det er ikke like lett å få folk på kamp på 
onsdager som i helgene, og det er helt klart en 
utfordring, ja, innrømmer han.
Follo har en målsetning om å bli blant de 
beste i landet, og han føler at de er på rett vei.
- I år skal man ikke ha for høye forventninger 
til at Follo skal ligge helt i toppen, men på 
sikt ønsker vi å vokse å bli en av de tunge 
klubbene i Norge. Det er en naturlig utvikling, 
forteller han. 
Og det er mye som tyder på at Ole Jan 
Johansen kommer til å være med hele veien, i 
en eller annen funksjon.
- Jeg tør ikke si hvor lenge jeg holder på med 
dette, og tar et år av gangen. Men jeg har 
mye glede av håndballen og idrettsmiljøet i 
Follo, avslutter Ole Jan, som har både barn og 
barnebarn i moderklubben Siggerud.

- Hvorfor vil dere snakke med 
meg, spør Ole Jan Johansen. 

Vel, hvor skal vi begynne?

    Tror på mye moro 
        i Langhushallen

Det har vært et kick, at vi 
rykka opp og holdt plassen
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Lagene:
De unge: Martin Flack, JoakimVorkinn 
Christoffer Grüner, Lars Evenby Sterri, 
Martin Nielsen, Martin Haube og Magnus W 
Brandshaug
De gamle: Anders Skiaker Myhra, Kyrre 
Johannesen, Henrik Flack, Joakim Østerås, 
Magnus Jøndal, Nicklas Knudsen, Martin Juul 
og Torbjørn Andersen

Like ved Vinterbro, etter avkjøringen 
til Nesodden, ved Knardal, arran-
gerer paintballklubbene Team Tåyt, 
Gizzmo og Pointless paintball under 

paraplyorganisasjonen TCU. De var mer enn 
villige til å gi Follos håndballgutter en dag 
med taktiske utfordringer, skyteaction og 
malingsprut. Dermed ble det alternativ trening 
på gutta, et avbrekk fra den vanlige treningen 
som var svært kjærkomment.
- Dette blir fett ass, hører vi umiddelbart i det 
vi ankommer paintballbanene på Knardal. Ti 
av gutta er på plass i god tid før det starter, 
men klokka blir over fem før resten av 
gjengen ankommer.
- Det blir bot, forteller botsjef Torbjørn 
Andersen i det Martin Juul, Magnus Jøndal og 
Nicklas Knudsen kommer slentrende.
- Nicklas skulle vel ha en pølse, sier en.
Nicklas nekter ikke, men legger heller skylda 
på sjåføren.
- Jøndal kjører som en kjerring, sier han.
- Det blir i hvert fall bot, sier Throbjørn, før 
gutta begynner å krangle om hva klokka 
egentlig er.
Noen minutter senere ankommer Joakim 
Vorkinn, ”Hvorfor kommer du for seint, 
du bor jo på Nesodden!”, og til slutt Kyrre 
Johannesen og Anders Skiaker Myhra.
- Det er Kyrres første bot, det, smiler 
Thorbjørn fornøyd.

Kamuflasje
En kjapp opptelling forteller at det er 15 
spillere, hvilket vil si at lagene blir ujevne. De 
blir enige i at det skal deles inn i lag i forhold 
til alder, og det oppstår en krangel om det 
er de unge eller de gamle som skal være en 
ekstra på laget. Til slutt er det de eldre som 
får trumfet gjennom at de må være en mer, 
til spredte protester. Men som en av unggutta 
slår fast:
- Du skyter jo ikke hardere om du er gammel.
Det skal imidlertid vise seg at det slett ikke er 
skuddstyrken det kommer an på, men mer om 
det senere.
- Det er greit med en Flack-gutt på hvert 
av lagene, for dere er jo så enkle å treffe, 
kommenterer noen av gutta. Latteren stivner 
imidlertid når eldstebror Henrik kommer 
tilbake fra bilen i kamuflasjebukse og generelt 
bedre forberedt enn de fleste andre.
- Skal vi ha på våre egne klær? Jeg trodde vi 
fikk en sånn dress, mumler noen.

En gang var vi krigere
- Fritt for å være Joshua French, sier 
Anders i det han tar på seg maska 
og går inn i skogen. Det er imidlertid 
ingen grunn til å tro at noen kommer 
til å nøye seg med å ta fanger.

Family
Gutta fra TCU går gjennom sikkerhetsreglene. 
Det er i store trekk bare en regel, man skal 
ikke ta av seg maska under spill inne på en 
av banene. Ellers er det fritt fram for det aller 
meste.
Det er en merkbar spenning i det gutta 
går inn på banen, til tross for mange 
kjekkaskommentarer av typen ”Hvor er 
family-funksjonen på dette geværet?”. I det de 
tar oppstilling på hver sin side av banen er det 
imidlertid mer forsiktige kommentarer.
- Faen, jeg gruer meg litt, jeg ass.
Spillet går i korte trekk ut på at det er en bane 
med to baser i hver ende, og i midten er det 
to flagg. Eller strengt tatt er det fire flagg, to 
steder med et rødt og et blått flagg på hvert.
- Det er om å gjøre å komme seg til flaggene, 
og heise sitt flagg. Så får man poeng for 
hvert flagg man greier å ta, forklarer gutta fra 
TCU, før de og fotografen tar oppstillingen i 
utkanten av banen.

Forsvar
Første spill settes i gang, og det viser seg 
raskt at lagene har forskjellige taktikk. 
”Gamlegutta” avanserer raskt framover, 
bruker skansene til å beskytte de som angriper 
mot midten, og raskt er de framme på midten 
av banen og heiser begge flaggene. Unggutta 
er langt mer forsiktige, og planen deres er å 
komme i overtall raskt ved å ta ut noen av 
motstanderne når de nærmer seg. En feilslått 
taktikk så lenge det å bli skutt i dette spillet 
bare betyr at du må tilbake til start, samt at 
det ikke er noen grunn for motstanderlaget å 
avansere helt til ungguttas område. Flaggene 
er på midten av banen, ikke i lagenes base.

I det spillet blåses av etter åtte minutter, med 
soleklar seier til de eldre, er det nettopp dette 
taperlaget erkjenner.
- Vi forsvarte oss bare, men vi hadde jo strengt 
tatt ikke noe å forsvare, sier en.
Det hjalp heller ikke spesielt mye at en av 
gutta skjøt på sine egne.
- Jeg trodde en av de andre hadde kommet 
rundt bak meg, og skjøt uten å tenke meg om, 

forteller gjerningsmannen, som av hensyn til 
sitt eget navn og rykte ber om å få lov til å 
være anonym.

Uavgjort
I det andre spillet har unggutta lært leksa si, 

Det hjalp heller 
ikke at en av gutta 
skjøt sine egne
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En gang var vi krigere

og denne gang er de langt mer offensive. De 
velger å gå tungt inn på sin høyreside, både 
langs flanken og på midten, og raskt avanserer 
de fram til det ene flagget og holder det.
Samtidig har gamlegutta valgt noe liknende 
taktikk, og de kommer seg fram til det andre 
flagget. De to lagene har nå en spiller hver på 
hvert sitt flagg, uten at de vet om hverandre, 

”Til slutt er det tre 
spillere igjen, 
Torbjørn Andersen 
og brødrene Flack

og det er flere ganger 
de uvitende blottlegger 
seg for hverandre når 
de forsøker å skyte i 
andre retninger. Når det 

plutselig går opp for dem begynner en intens, 
resultatløs skyting. Begge lag fyller på med 
spillere ved sitt flagg, og det hele ender ut i 
uavgjort.

Tom for kuler
Dermed er det klar for finale. Lagene flytter til 
en annen bane, i skogen, og spillet denne gang 

er rett og slett ”last man standing”, siste lag 
til å ha spillere igjen vinner. Det er nå Anders 
glisende uttaler at han vil være Joshua French, 
til allmenn latter.
Anders greier seg litt lenger enn ”kollegaen” 
fra Kongo, men ryker ut han også.
I en lang periode er det fullstendig stillingskrig 
på banen, men etter hvert løsner det skikkelig, 
og spillerne må forlate skogen en etter en. Til 
slutt er det bare tre spillere igjen, Torbjørn 
Andersen og ... jepp, du gjettet riktig, brødrene 
Flack. Og selv om yngstebror på et tidspunkt 
snek seg inn på Torbjørn bakfra og kunne 

med litt større treffsikkerhet ha tatt ham ut av 
spillet, og ikke minst etter at Torbjørn i tillegg 
gikk tom for kuler, så ender spillet med tre 
”overlevende”. Siden to av dem tilhører ”de 
eldre”, og en ”de yngre”, vinner førstnevnte 
også denne runden, og dermed også spillet.
Imidlertid er ingen vanskelig å be når 
arrangøren fra TCU spør om det er noen som 
har lyst til å spille ”Kongen på haugen”.
- Da skal vi bort på Hamburger Hill, hvor et 
lag skal forsvare seg på toppen, og et lag skal 
angripe. Er dere klare for mer? spør de.
- JA! svares det mer eller mindre unisont.

Takk til TCU (www.TCU.no) 
og Team Tåyt (www.teamtayt.

com) for opplegg og lån av utstyr. 
Gå inn på deres hjemmesider 
om du ønsker å leie utstyr og 

få laget et opplegg for firmaer, 
bedrifter og vennelag. Herunder 

vanlige spill, scenarioer, oppdrag, 
pyro og røyk, matservering, 

underholdning og overnatting.

Team Tåyt Paintball 
v/Tomas J. Rudshaug 

Belsjø Terrasse 11 

1440 Drøbak 

Slik kontakter du dem:
Andreas Telefon: 95 93 30 51 

Andreas@teamtayt.com 
 

Tomas Telefon: 92 64 39 65 
Tomas@teamtayt.com 
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I fjor kom bare fire – fem nye spillere 
fra samarbeidspartnerne til Follo, og 
Gutter18-gruppa begrensa seg til 14 

spillere. I år har det imidlertid kommet til 
hele 13 nye spillere, ti av dem fra Ski, og 
U-trenerne har til sammen 22 spillere som 
kan spille G18-kamper.
- Det er enormt bra. Utfordringen vår består 
i å gi et riktig spilletilbud til alle, forteller 
Odd Egil.

Kjenner hverandre
Follos ungdomsgruppe kommer i år i 
hovedsak til å bestå av spillere ra 91 og 92, 
hvor de sistnevnte stort sett er nye av året. 
92-årgangen fra Ski vant Bring-serien i fjor, 
16-åringenes versjon av Postenligaen, og 
det er stilt store forventninger til dem.
- De skal ha et svært bra tempo i kroppen, 
og sammen med 91-årgangen som vi har 
jobba med et år, og deres erfaring, kan dette 
bli moro, sier Odd Egil.

- Det er en fordel at mange av gutta har spilt 
sammen, men de må drilles i et nytt system, 
med nye folk og de må blandes omkring. 
Men det er en fordel når man spiller, at de 
kjenner hverandre, legger Kristoffer til.
Arbeidsfordelingen mellom de to 
trenerne er enkel og grei, Odd Egil er 
hovedansvarlig for rekruttgruppa og har 
kampansvar for andrelaget og G20, mens 
Kristoffer er ansvarlig for G18 og Spar-
serien.
- Odd Egil er endelig ansvarlig for at 
planlegging og at det holder det nivået det 
skal, men vi jobber tett og samarbeider 
svært godt, forteller Kristoffer.

Sparserien viktigst
Den viktigste serien for ungdomsgruppa i år 
kommer til å være Spar-serien, hvor målet 
er å gjøre det langt bedre enn trettende 
plassen fra i fjor.
- Det er 16 lag som kvalifiserer seg til Spar-

serien, og i år slapp vi å kvalifisere oss på 
grunn av at det var et annet lag som trakk 
seg. Vi ønsker å revansjere fjorårets innsats, 
forteller Kristoffer.
De yngste gutta skal gjennom en regionsserie 
i tillegg til at de skal være med på en serie 
for 17-åringer kalt Umbro 17.
- Det var bare fire lag som meldte seg på 
Umbro 17, så da blir det bare fire kamper, 
sier Odd Egil.
Av de tre turneringene er det Spar-serien som 
vil være det viktigste, og gutta har tro på at 
Follos unggutter skal kunne hevde seg i år.
- I tillegg er det en del som kommer til å 
være med på andrelaget, vi har vel en sju – 
åtte spillere fast der, sier Odd Egil.
Forrige sesong overrasket andrelaget med 
å ta en andreplass i andre divisjon, men 
på grunn av at det er tynnere i toppen 
(A-stallen) tror trenerne det skal holde litt 
hardere å kjempe i toppen i år.
- Det er greit om vi kommer over nedrykk. 

I år blir det viktig å vinne de riktige 
kampene, forteller Odd Egil.

Stor overgang
Dermed skal de forhåpentligvis kunne gi 
de aller fleste et hensiktsmessig tilbud, men 
trenerne er klare på at gutta må smøre seg 
med tålmodighet likevel.
- Det er mange som vil fort fram, og som 
må skjønne at ting tar tid og det å bli god 
krever mye tid og krever mye målrette, hardt 
treningsarbeid. Man må være villig til å legge 
mye tid på å bli god, forteller trenerne, og 
understreker at det er mange om ikke slår 
gjennom som A-lagsspillere selv om de er 
gode som juniorer.
- Det er dessuten en ganske stor overgang 
fra å ha vært i moderklubbene til å komme 
hit som 16-åring. Man kan ikke lenger dra til 
Syden eller på hytta når man vil, og man blir 
underlagt faste rytmer med mye trening og 
kamp, sier Odd Egil.

Mens A-stallen er slanket betraktelig siden 
i fjor, opplever U-gruppa det motsatte. – Det 
er det som er deilig, vi har en kjempestor 
tropp, sier U-trenerne Odd Egil Lien og 
Kristoffer Dekke.

U-gruppa

Magnus Walla Brandshaug 
har hatt noen treninger 
med A-laget i år

Patrick Braarud i aksjon 
for andrelaget mot 
hånballklubben Gøy

Odd Egil Lien har 
hovedansvaret for 
unggutta
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Arye Sadeghi
Født: 1992 Posisjon: Målvakt
Moderklubb: Ski
“Begynte for få år siden, og har 
tatt store skritt. Stor rekkevidde”

Sindre Svae
Født: 1991 Posisjon:Venstrebekk
Moderklubb: Kolbotn
“Høy, bra teknikk og gode finter. 
En spennende spiller”

Eirik Gombos
Født: 1992 Posisjon: Målvakt
Moderklubb: Ski
“Spennende type som har deltatt på 
regionslandslagssamling”

Alexander Ø Westby
Født: 1993 Posisjon: Kantspiller
Moderklubb: Ski
“Har en veldig god skuddteknikk, 
en svært talentfull spiller”

Fredrik Thorbjørnsen
Født: 1992 Posisjon:Kantspiller
Moderklubb: Ski
“Høyrekant med mye innsats, som 
jobber og slåss”

Simen Kjønnås Thorsen
Født: 1991 Posisjon: Linjespiller
Moderklubb: Kolbotn
“Meget god skuddteknikk, flink til 
å jobbe for andre”

Simon Sikkeland
Født: 1992 Posisjon: Linjespiller
Moderklubb: Ski
“En stor linjespiller som er flink til 
å sette sperrer”

Eivind Venås Årbu
Født: 1992 Posisjon: Venstrebekk
Moderklubb: Ski
“Høy, treningsvillig og jobber 
målretta for å bli bedre”

Patrick Braarud
Født: 1991 Posisjon: Midtbekk
Moderklubb: Kolbotn
“Utrolig treningsvillig, har høyt 
tempo og brenner for håndball”

Maximillian Wollbraaten
Født: 1991 Posisjon: Venstrebekk
Moderklubb: Drøbak
“Sterk, skyter vanvittig hardt og 
kliner til bakover”

Kristoffer Opdahl
Født: 1991 Posisjon: Høyrebekk
Moderklubb: Drøbak
“Eneste skeivhendte. Har et bra 
skudd og er treningsvillig”

Magnus J Knalstad
Født: 1992 Posisjon: Linjespiller
Moderklubb: Ski
“Flink til å bevege seg i rom, sterk 
og treningsvillig”

Andre Pedersen
Født: 1992 Posisjon: Midtbekk
Moderklubb: Ski
“Ekstrem teknikk, bra samarbeid 
med linje, leser spillet bra”

Kjell Andre Hardy
Født: 1992 Posisjon: Kantspiller
Moderklubb: Ski
“En liten “plugg” med 110 % 
innsats. Spiller litt 2. divisjon”

Magnus W Brandshaug
Født: 1991 Posisjon: Linjespiller
Moderklubb: Ski
“Jobber hardt og bra bakover, flink 
til å bevege seg i rom”

Stian Gjermstad
Født: 1991 Posisjon: Kantspiller
Moderklubb: Ski
“Sikker og smart i skuddavlever-
ing. God i kontringsfasen”

Fredrik Ringstad
Født: 1992 Posisjon: Kantspiller
Moderklubb: Ski
“Ekstremferdigheter i hurtighet og 
spenst. God i kontringsfasen”

Mads Torp Saugen
Født: 1992 Posisjon: Midtbekk
Moderklubb: Ski
“Spilleopplegger som tar mye 
ansvar og er god bakover”

1

10

93

20

14 11

3 44 15

12 8 5

4 69 68

9 21 2

U-gruppa

Trener Kristoffer 
Dekke vurderer 
G18-spillerne. Tre 
av dem er også i 
A-lagstroppen. De 
finner du på side 17.
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Gjennom Folloakademiet skal 
regionens beste gutter mellom 
13 og 16 få muligheten til å utvikle 
seg. Kyrre Johannesen skal 
lede prosjektet.

Stor talentsatsning

Det er litt flere her enn vi trodde på 
forhånd. Det er vel 38 barn, som 
viser at det er stor interesse. Litt 

for stor, smiler Kyrre. Han har nettopp vært 
gjennom sin første økt med Folloakademiet 
i Drømtorphallen, og oppmøtet var 
upåklagelig. Det vil si, det var alt for mange 
kom. Men det er tross alt et luksusproblem.

Rekruttere
- Folloakademiet er et samarbeidsprosjekt 
med samarbeidsklubbene til Follo hvor vi 
skal samle de talentene vi har i regionen 
til samling hver uke. Det vil si, 13 – 14-

åringene møtes en uke og 15 – 16-åringene 
den neste, forteller Kyrre. Han skal selv 
lede prosjektet, og synes det er veldig 
spennende og utfordrende.
Selv om det er ham som skal trekke i 
trådene, regner han også med å involvere 
flere i klubben etter hvert
- Det er en av tanken, det. Jeg skal stort 
sett gjennomføre øktene, men det kommer 
garantert til å komme andre ”gjester” fra 
Follo, sier han.
Det var daglig leder Frode Nordli som 
spurte om Kyrre kunne være interessert i å 
gjøre dette, og han var ikke vanskelig å be.

- Dette tror jeg blir veldig bra, ikke minst 
for gutta selv, de som har lyst til å satse 
litt, men også for Follo. Det betyr at vi 
kommer til å kunne rekruttere gode spillere 
så tidlig som mulig, og på den måten få 
enda flere egenproduserte spillere i stallen og 
sannsynligvis tidligere på Elitelaget, sier han.

Unikt tilbud
Folloakademiet skal videre skape mer 
skolerte spillere, som lærer seg ”Follo-
modellen” fra tidlig alder, og Johannesen 
ser også for seg at trenere og ledere i 
samarbeidsklubbene kan ha nytte av 
Akademiet de også.
- Ja, trenere og de som har med lagene å 
gjøre kan komme, og forhåpentligvis bli 
inspirert, sier han.
Selv gikk Kyrre gradene gjennom region- 
og kretslag i sin ”ungdom”, og forteller at 
dette blir noe helt annet. Et unikt tilbud til 
unge talenter.
- Her vil spillerne i tillegg også oppleve en 
samhørighet med andre spillere fra andre 
klubber som alle samarbeider med Follo, og 
resultatet blir at alle drar i samme retning, 
forteller han.

Trekke i trådene
Folloakademiet skal være et gratistilbud til 
samarbeidsklubbenes største talenter, og 
det har vært stor interesse så langt.
- Samarbeidsklubbene har gjennom å 
melde opp så mange spillere vist at det er 
en interesse for dette, akkurat nå er det litt 
for mange, men det ordner vi etter hvert, 
forteller han.
Dagens økt betegner han som positiv, og 
han så flere flinke gutter der ute som viste 
spennende takter.
- Det ble litt ”sådär” med så mange til stede, 
men de fleste var i aktivitet, og de fikk mye 
ballkontakt, og alt i alt er jeg godt fornøyd, 
sier han.
Til ungene fortalte han at han gjerne så alle 
0or både meg og dem, sier han.
Før det skal han møte 15 – 16-åringene, 
som han har hørt gode ting om.
- Da forventer jeg et høyere nivå, at ting 
går fortere, skuddene er hardere og at de 
forstår litt mer. Den aldersgruppen har rykte 
på seg å være svært gode her i regionen, 
også i forhold til resten av landet, og det 
blir veldig spennende å møte dem, avslutter 
Kyrre Johannesen.
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Lei av møkk? Lei en matte!

Utleiematter
Våre kvalitetsmatter stopper fuktighet og smuss.

Tekstilservice
En av landets mest moderne bedrifter i sitt slag,

med systemer for håndtering av alt innen
arbeidstøyservice.

Logomatter
Stort utvalg i spesialmatter med firmalogo, og i spesialstørrelser.

Avlastningsmatter
Reduserer belastningen på knær og rygg.

Moppeservice
Rengjøringsmopper for jevnlig renhold.

Stil Tekstilservice AS
Tlf.: 64 85 98 00. www.stil.no

Supporterklubben 
 
Bli medlem av Follo Håndball 
klubb sin supporterklubb!

Som medlem får du disse 
fordelene:

● Follo T-trøye 
● Gratis reise til utvalgte 
bortekamper. 
● FolloHK-klubbgenser 
Medlemskap koster kr 100.

Follosupporter.no
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Med Oppegård og Langhus på 
plass er antallet klubber som 
samarbeider med Follo HK oppe 

i åtte.
- Fra før har vi Drøbak/Frogn, Nesodden, 
Nordby, Ås, Ski og Siggerud inne, og vi vil 
gjerne ha flere. Det er åpent for alle og plass 
til alle i Follo-regionen. Kompetanse kan 
man aldri få nok av, sier daglig leder Frode 
Nordli, og sender et vennskapelig blunk til 
blant annet Kolbotn.
- Nå har jo Oppegård kommet et skritt 
nærmere det sentrale Follo, og det er et 
skritt i riktig retning, smiler han.
Han oppfordrer andre klubber til å ta en prat 
med noen av Follos samarbeidspartnere for 
så å bli overbevist om hva som ligger i en 
slik samarbeidsavtale.

Gunstig avtale
Akkurat det gjorde sportslig leder hos 
Oppegård Arne Ellingsen, og han sier 
henvendelsen til Frode kom på et gunstig 
tidspunkt.
- Det passa vår agenda å bli med på dette 
nå, og vi kommer til å se nærmere på om vi 
kan tenke oss et enda tettere samarbeid og få 
til en partneravtale neste år, sier Ellingsen, 
og forteller at de har både langsiktige og 
kortsiktige mål og ønsker.
- På kort sikt ser vi at vi har muligheten til 
å utvikle våre unge spillere gjennom tilbud 
som Folloakademiet og andre prosjekter 
der toppspillere og –trenere kan gi impulser 
til både spillere og trenere. Vi har hatt 
gjestetreninger tidligere, men nå får vi det 
som en del av avtalen, forteller han.
Samarbeidsavtalen er svært gunstig for 
samarbeidsklubbene, mener Ellingsen og 
viser til at de i utgangspunktet får uten å 
måtte gi noe tilbake.
- Ja, avtalen er først og fremst retta en vei, 
det vil si at vi kan være med på alt og Follo 
stiller opp for oss. Men det ligger jo i avtalen 
at vi har en intensjon om å se nærmere på et 
tettere samarbeid når den løper ut i mai. Eller 
om vi utvider den gjeldende avtalen, det får 
vi se på da, sier Ellingsen.

Større utfordringer
Han har allerede fått positive 
tilbakemeldinger fra ledere og spillere i 
Oppegård, spesielt etter første trening med 
Folloakademiet.
- Det var jo fryktelig mange spillere der 
første gangen, men jeg har fått positive 

tilbakemeldinger fra de av våre spillere som 
var med. For oss er det flott å kunne tilby de 
aller beste å få spille med jevngode spillere, 
spesielt når de kommer fra lag hvor det ikke 
er like høy standard på alle spillerne. Har 
du ti gode spillere på et lag har du et bra 
treningsgrunnlag, men har du to – tre gode 
spillere og et gap ned til resten, så trenger 
de noe mer å bryne seg på. Så noen av gutta 
våre var i fyr og flamme etter første trening, 
forteller Ellingsen.
Med Follo-samarbeidet har Oppegård 
muligheten til å tilby de aller beste større 
utfordringer, mens de opprettholder tilbudet 
for de som er med for det sosiale og for 
mosjonen.
- Det er jo dette som har vært noe av 
utfordringen vår, å få til stabilitet i lagene 
våre ved å kunne gi tilbud om større 
utfordringer til de som trenger det, forteller 
han.

Prata med håndball
Og det er ikke bare spillerne som er spent 
på det nye samarbeidet. Arne Ellingsen 
har også fått positive tilbakemeldinger fra 
trenere og idrettsledere.
- Ja, trenerne våre er spente på hvordan 
dette blir, hvor kjent de kommer til 
å bli med profilene på Follo. Jeg har 
håp om at det kommer til å bli prata 
mer håndball i klubben og området 
generelt av dette samarbeidet, og har 
fått positive tilbakemeldinger fra andre 
samarbeidsklubber om dette, avslutter han.
Oppegård har ca 400 medlemmer.

Talentutvikling
Den andre nye samarbeidsklubben er 
altså Langhus. I og med at det er her 
hjemmehallen til Follo ligger, føles det 
naturlig at nettopp de er med.
- Langhus er også en stor klubb med god 
organisering, med masse folk i og omkring 
klubben. Vi har gjort mange aktiviteter 
sammen med dem de siste årene, og det 
er hyggelig å endelig kunne formalisere 
samarbeidet og ta det et skritt videre, 
forteller Frode Nordli.
Sportslig leder i Langhus, Jarle Yttereng er 
enig.
- Vi er naboklubber, har mange felles 
interesser, og ser fornuften i å samarbeide. 
Spesielt på talentutvikling, på å bedre 
ryet til håndballen generelt og gi håndball 
økt status i regionen. Vi vil befeste og 

forsterke håndballens betydning, sier han.
Han tror at samarbeidet er et viktig 
skritt på den veien, og trekker også fram 
Folloakademiet.
- Ja, det er kjempeviktig. Vi har i første 
omgang ikke sendt noen 13 – 14-åringer, 
men kommer ti lå sende 15-åringer dit. 
De er spente, og vi tror de har godt av 
nye impulser selv om mange av dem er 
på regionlag og forskjellige former for 
talentutvikling, sier han, og trekker også 

fram de mange ulike ambisjonsnivåene 
som finnes i en klubb.
- Vi vil kunne gi et tilbud til alle, de 
som velger andre løsninger og som ikke 
nødvendigvis sikter til øverste nivå. Men 
for dem som vil satse høyt er Follo et bra 
tilbud, og vi ser mye heller at våre talenter 
spiller i Follo enn i andre eliteserieklubber, 
forteller han, og opplyser at Langhus i år 
har godt over 400 aktive håndballspillere.
Follo er glade for å samarbeide med dem.

Oppegård og Langhus har i år tatt skrittet opp og blitt 
samarbeidsklubber mer Follo HK. – Hyggelig og viktig 

for oss, og viktig for dem, sier Frode Nordli i Follo.

Nye samarbeidsklubber

Langhus Gutter 94

Oppegård Gutter 95
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Det er vanskelig å definere 
arbeidsoppgavene mine, eller 
beskrive en arbeidsdag, for det er 

så mye forskjellig og ingen dager er like. 
Jeg er i utgangspunktet ansvarlig for alt 
som har med klubbens drift å gjøre, og 
det er utfordrende å få tiden til å strekke 
til, forteller daglig leder og markedssjef 
Frode Nordli. Han har vært i jobben siden 
opprykkssesongen som begynte for to år 
siden, og har sett omsetningen doble seg to 
ganger i løpet av den tiden.
- For to år siden omsatte vi for en million, 
i dag er det over fire millioner, forteller 
han, men legger til at det fortsatt er en av 
de mindre budsjettene i Eliteserien.
- Men vi er i ferd med å bygge opp en 
storklubb, og vi blir stadig vekk mer 
profesjonelle, sier han.

Førstedivisjon
Frode kom fra stillingen som markedssjef 
i Follo fotball, og flytta til området i 1999. 
Så han fikk med seg Follo FKs spede 
begynnelse, og han har fulgt klubben siden 
starten.
- Jeg er jo egentlig en håndballmann. Jeg 
har drevet med håndball siden jeg var 8, 

i snart 30 år, sier han, og forteller at han 
har spilt førstedivisjonshåndball for blant 
annet Oppsal, og han har også vært aktiv 
dommer på samme nivå.
Så da Endre Vindheim tok kontakt med 
ham, og spurte om han kunne være 
interessert i å skifte fra fotball til håndball, 
måtte Frode tenke seg godt om.
- Da var det imidlertid fortsatt gode 
prosesser i fotballen, og jeg måtte takke 
høflig nei. Men når den situasjonen etter 
hvert forandret seg, tok Endre kontakt 
igjen, og denne gang takket jeg ja, sier 
han.

Mange frivillige
Han kom inn ett år etter Dusan Poloz og 
har vært sterkt delaktig i oppturen som 
fulgte.
- Jeg tenkte at de var klare til å ta et skritt 
videre, ikke bare sportslig men også 
organisatorisk og administrativt. Og alle 
var klar til å nærme seg mer profesjonell 
drift, forteller han om da han kom til 
klubben.
- Det var Dusan som var daglig leder i 
fjorårssesongen, samtidig med at han var 
trener, men siden det først og fremst var 

trenervirket han fokuserte på, ble det til 
at jeg operasjonelt gjorde en del av de 
oppgavene jeg gjør i dag allerede da. Så 
det er ikke helt nytt det her, sier han fra 
kontoret sitt i Langhushallen.
Her har han lange dager, stort sett helt 
alene.
- Det er klart det er ”ensomt”, ikke i den 
grad at ikke andre er med på beslutninger 
og sånn, for det er de enten det er styre 
eller sportslig utvalg. Men selve utførelsen 
av oppgavene sitter jeg ofte med alene, 
forteller han.
Men legger til at det er mange som hjelper 
til.
- Da vil jeg først og fremst få nevne Sixten 
Kjærnli, Jan Magnor og Ole Jan Johansen, 
som skal ha kjempestor tall for at de bidrar 
med hele sin sjel. Og det er bare for å 
nevne noen. Det er veldig mange frivillige 
som deltar med stort og smått, og gjør 
viktige jobber. Uten dem hadde det vært 
helt umulig å få det til å gå rundt, forteller 
han.

Uforutsette ting
Som sagt er ingen arbeidsdager like for 
Frode, og de færreste dagene begrenser seg 
til vanlig lengde.
- Når du er engasjert finner man alltid på 
noe å gjøre, og en klubb lever sitt eget liv 
hele tiden. Det dukker stadig vekk opp 
uforutsette ting man må ta tak i. Det blir 
veldig mange lange arbeidsdager, forklarer 
han.
Han utdyper.
- Noen dager er booka opp med møter, og 

veldig ofte dukker det opp utfordringer, 
spørsmål og henvendelser man må ta tak 
i. Det er fascinerende og utfordrende, men 
det krever også veldig mye, forteller han.

Profesjonalitet
Arbeidet med å gjøre klubben mer 
profesjonell pågår stadig, og det er en 
utfordring å få alle til se hva som skal til 
for å få til det.
- Det er helt avgjørende for at klubben skal 
utvikle seg videre i takt med de sportslige 
prestasjonene. Vi er på god vei, men enda 
har vi et stykke å gå i det å få alle til å gå 
den samme veien og mot det samme målet, 
forklarer han, og peker på at enkelte nok 

Frode Nordli er i år den eneste 
heltidsansatte i Follo med det 
arbeidsomfanget det innebærer. 
Han understreker at jobben hans 
ikke hadde vært mulig å gjøre 
uten de mange frivillige.

Ikke noe 
enmannsshow

Frode er takknemlig for de mange frivillige som stiller opp for klubben

Frode Nordli

”Uten de frivillige hadde det 
vært helt umulig 

Jan Magnor
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synes det er vanskelig å takle at noe må 
endres for å utvikle klubben videre.
- Follo har blitt drevet på hobbybasis i 
mange år, og det er en del ting man må 
gjøre annerledes og bedre. Det er nok 
fortsatt den største utfordringen framover, 
forteller han.
Det gjelder heller ikke bare det 
organisatoriske og administrative, men 
også det sportslige.
- Her er vi også helt klart på rett vei, 
men det er nok rom for mer profesjonell 
toppidrettstankegang og –kultur også her. 
Vi trenger profesjonalitet over hele linja, 
ikke bare i forhold til trening, men også 
kosthold og oppførsel. Hvordan man som 
spiller eller en del av administrasjonen 
opptrer ovenfor omgivelser og sponsorer, 
sier han og gjentar at man er på god vei.

Spisset lag
Til tross for finanskrise har altså Follo 
greid å øke inntektene sine betraktelig de 
siste årene, men man har likevel måttet 
gjøre vanskelige valg i forhold til hva man 
kan og skal bruke pengene på.
- Jeg tror de sportslige har tatt helt riktige 
valg, våre tilgjengelige ressurser tatt i 
betraktning. Man har blant annet valgt å 
spisse laget mer, med mer kvalitet i toppen 
og latt bredden bestå av flere unge talenter. 
Det betyr at de yngste talentene nok vil 
få oftere anledning til å prøve seg i år enn 
tidligere, sier han, og tror det er riktig 
valgt framfor i fjor når man hadde en stor 
tropp med langt flere jevnt gode spillere.
- Jeg tror nok at den retningen vi har tatt 
sportslig er helt riktig. Drømmen vil jo 
alltid være å ha en fullgod bredde med 
landslagsspillere, men de ressursene har 
ikke klubben og det vil ta mange år før vi 
kan realisere det, forteller han.

Riksmarkedet
Follo har tatt et stort skritt i og med at de 
nå har greid å rykke opp til, og holde seg 
i, Eliteserien, og Frode Nordli mener man 
må fortsette å ta små steg videre framfor 
å forsøke å satse stort og risikabelt. 

Det betyr nok at omsetningen ikke kan 
fordoble seg nok en gang med det første.
- Det er ikke så mye mer penger å hente 
for et lokalt/regionalt lag. Vi har jo 
foreløpig hatt veldig liten profilering i 
riksmedia, og vår kommersielle verdi 
er utelukkende forbeholdt et lokalt og 
regionalt næringsliv. Der har vi vært store 
i mange år, og nå er vi dominerende. 
Men i riksmarkedet, som kan gi en større 
sponsortilførsel, kreves det sportslige 
prestasjoner. Prestasjoner som gjør oss 
synlige og interessante for for eksempel 
TV2. Da må vi ha fram de største profilene 
og være med i tetkampen. Da blir vi like 
interessante som Drammen, Fyllingen og 
Haslum. Det blir nok en utfordring i år, 
men det er ingen umulighet å hamle opp 
med dem over tid. Det vil åpne for en ny 
vekst i klubben, avslutter han.

Langhushallen

•  Alt av selskapsmat til 
private og bedrifter

• Lunsj menyer

•  Levering fl ere ganger daglig 
i Follo- og Osloregionen

• Selskapslokaler

Tlf. 40 00 12 22
www.spiskammerset.no
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Denne håndballinteressen bærer 
distriktet fremdeles. En langsiktig, 
sunn og god utvikling av 

håndballtalenter som igjen skaper gode 
resultater gjør nå at Follo HK opplever større 
og større interesse igjen, både fra publikum 
og de lokale mediene. At håndball er en 
underholdende îactionsportî, med mange 
scoringer og severdige prestasjoner forsterker 
det hele!

Follo HK - et natulig 
samlingspunkt
Den stadig tilbakevendende interessen 
blant publikum og media, gjør at Follo 
Håndballklubb er et naturlig samlingspunkt, 
også for næringslivet i regionen. Sunne 
kjerneverdier og gode holdninger gjør Follo 
HK til en samarbeidspartner mange kan og 
vil identifisere seg med. 

Konsepter tilpasset ulike behov
Follo Håndballklubb er avhengig av å ha 
gode ralasjoner til aktørene i det lokale og 
regionale næringslivet. Disse relasjonene 
kan være både formelle og uformelle, og 
gjennom partnerkonseptene som klubben har 
etablert kan potensielle samarbeidspartnere 
velge den løsningen som passer best med 
bedriftens egne mål og planer. Follol HK kan 
for eksempel tilby:

- B2B - verdiskapende relasjoner 
til næringslivet i Follo
Gjennom aktiviteter i regi av Follo HK, 
treffer du beslutningstakere i andre  
bedrifter i Follo. Med lojalitet knyttet til 
en felles interesse, utvikles det   
relasjoner som ellers ikke ville oppstått. 
Nye ralasjoner til potensielle kunder og nye 
leverandører som vil være verdiskapende 
for nettopp din bedrift. Noen av aktivitetene 
som skaper disse relasjonene er:
 •  Workshops
 • Frokostmøter
 • Kick-off

- Synliggjøring og profilering av 
din bedrift
I tillegg til stor publikumsinteresse, er også 
Follo HK svært ofte omtalt og eksponert 
i de regionale mediene. Dette gir unike 
muligheter for næringslivet til å synliggjøre 
og profilere seg og sine produkter på en 
markedsmessig og økonomisk fordelaktig 
måte.
Noen av mulighetene gis f.eks gjennom:
  • Draktreklame som synliggjøres 

gjennom media
  • Arenareklame i intime 

haller som også benyttes av 
breddeidretten

  • Annonser i kampprogram, web-
sider o.l.

   •Bruk av lokale profiler i 
bedriftens markedsføring

- Intern og ekstern motivasjon
Å dele gode opplevelser og idrettsglede 
med ansatte, kunder og andre 
forretningsforbindelser kan bidra til å skape 
lojalitet blant disse. Håndball er en svært 
underholdende og fartfylt idrett, og Follo 
HK har som ambisjon å skape mange stolte 
øyeblikk for våre samarbeidspartnere i 
Follo. Dette kan deles gjennom f.eks.:
  • Billetter og sesongkort til våre 

hjemmekamper
  • Sosiale treff i forbindelse med 

kampene
  • Deltakelse på bortekamper og 

andre turer i regi av Follo HK

Dersom en samarbeidsavtale med Follo 
Håndballklubb - stor eller liten! - kunne 
være interessant for deg og din bedrift, 
eller om du rett og slett ønsker å høre litt 
mer om våre tanker rundt et eventuellt 
samarbeid, ta kontakt med Markedssjef, 
Frode Nordli, på mob. 91 87 91 57 eller 
mail: frode@follohk.no

Follo - et håndballområde

Follo Håndballklubb - din ledende samarbeidspartner i Follo

Håndball har en unik posisjon i 
Follo. Mye takket være Fredens-
borg/Skiís glansdager på 80- og 
90-tallet,  har befolkningen i Fol-
lo fulgt utviklingen til distriktets 
håndballag i mange år. Svært 
mange snakker fremdeles om 
Norgesmesterskapene i 1981/82 
og 84, og de tider da 1.500 heldige 
mennesker fikk plass i hallen 
når toppkampene ble spilt.

-

SYNLIGHET ?

PROFILERING ?

NETTVERK ?

OPPLEVELSER ?
Et partnerskap med Follo HK kan ha 
ulike ingredienser men utgangspunktet 
er alltid det samme: VINN/VINN.
Din bedrift skal selvfølgelig ha 
avkastning for en investering 
i Follo HK.

Kontakt Follo HK for en prat om hvordan vi kan 
sammen kan bistå nettopp din bedrift med 

flerekunder og økt omsetning.
Kontakt: Follo HK v/ Frode Nordli, 

mob. 91 87 91 57
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G-Sport Vinterbro
Tlf. 64 97 54 00

G-Sport Kolbotn
Tlf. 66 81 28 10

KLUBBUTIKK
NR. 1 I FOLLO!

Vi har utstyret du trenger og har klubb- og medlemsavtale med følgende klubber:

Vi har et stort utvalg av rekvisita og forbruksmateriell til både
klubb og deg som er aktiv- Spør oss og vi løser det meste.

Sjekk dine medlemsfordeler på klubbens hjemmesider eller i en av våre butikker!

Kolbotn Il
Oppegård IL
Nordby IL
Siggerud IL
Follo HK damer

399,-
Før 499,-

599,-

449,-
1199,-

349,-

375,-175,-1199,-

299,-799,-

Adidas
Speedcourt

Active
Anklet

Rehband 
kne håndball

Rehband 
kne Jr.
håndball
(2pk)

Adidas 
Glove 
CC 3

Adidas 
Glove 
CC 5

Adidas Stabil 7

Mizuno 
Wave Thunder

Select 
Light Grippy

Select
Solera 
håndball

Umbro
Magnet
håndball

1199,-
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Ved hjelp av små grep kan du få større 
økonomisk pusterom. Vi forteller deg 
hva som skal til. En økonomiservice gir 
deg svar på for eksempel:

 Hvordan spare mer uten å få dårligere råd?
 Hvordan få mer økonomisk handlerom?
 Kan jeg få bedre låneordninger?
 Kan jeg kvitte meg med dyre smålån?
 Er jeg og familien godt nok forsikret?
 Er jeg økonomisk forberedt på min fremtid?
 Hvilke fordeler kan jeg få?

Økonomiservice 
gir deg svar 

www.sparebank1.no/ski 

Trenger du økonomiservice?
Ring telefon 07040 for å avtale et møte, 
eller kom innom oss på Ski Storsenter.


