Profiler i fotballgruppa gjennom 50 år
Av Geir Daasvatn (Fra Otra IL 50 år av Olav Arne Kleveland)
Svein Østerås
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Svein Østerås 1964.
Foto: Fædrelandsvennen

vein var en ekte Byglandsfjord-gutt.
Han hadde gode gener for fotball.
Han hadde nære slektninger som
hadde spilt for toppklubbene Viking og
Steinkjer på 50- og 60-tallet. Svein ble
suveren toppskorer på A-laget i 1963 med
35 av lagets 51 mål. 11 av målene lagde
han i en og samme kamp! Han ble
toppskorer også i 1964 (15 mål) og i 1965
(12 mål).

Arvid Pedersen

Hele livet i Otra: Arvid Pedersen 1964 og 2010. Treningsdrakta på bildet til høyre er A-lagets
overtrekksdrakt på starten av 70-tallet. Foto: Fædrelandsvennen (t.v.) og Geir Daasvatn
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rvid var sønn av bakeren på Evje og
ble selvsagt kalt ”Bollis”. Han
overtok senere bakeriet etter faren
og drev dette helt fram til 2009. Han var
liten og lett i kroppen, men veltrent og
skikkelig terrier i forsvaret. Arvid spilte for
Otra helt fra starten i 1961 fram til 1976,
da på det A-laget som vant 6. divisjon. Han
ble kretsmester i 1964 og 1967. Etter
avsluttet karriere på A-laget ble han med

på det gode old-boys laget framover på
1980-tallet. Arvid tok også på seg store
administrative oppgaver i klubben. Han
var leder av fotballgruppa i 1967, sekretær
i 1974 og styremedlem i 1961-1962, 19651966, 1969-1971 og 1975-1976. Arvid var
oppmann for A-laget i flere sesonger på
1960-tallet, og senere trener for
aldersbestemte lag i en årrekke.

Kåre Håland

Dagens Kåre Håland i fullt arbeid som lektor ved Setesdal vidaregåande skule
avdeling Hornnes. I bakgrunnen et annet kjært Otra-medlem gjennom mange år,
Ragnhild Robstad. Foto: Geir Daasvatn
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åre var med på det gode
småguttelaget til Evje IL alt på 1950tallet. Da fotballen i Otra kom i gang
i 1960 var Kåre et naturlig midtpunkt der.
Han var en god tekniker på midtbanen.
Han var etter det vi vet den første i Otra
som klarte kravene til ”sølvballen”, Norges
Fotball- forbund sitt ferdighetsmerke. Kåre
har fortalt at ungdomslandslagsspiller
Wetteland fra Viking i Stavanger var trener
for A-laget på 1960-tallet, mens han var
stasjonert i militæret på Evjemoen. Kåre
fikk da tilbud om å bli med tilbake til

Stavanger for å spille fotball. Det ble det –
gudskjelov i følge Kåre – ikke noe av. Kåre
spilte i stedet videre på Otra sitt A-lag helt
til 1976 og den berømte opprykkskampen
mot Hægebostad den høsten. En kamp
Otra dessverre tapte. Senere var Kåre med
på old-boys laget, og spilte aktivt i Otra
helt fram til ca. 1990. Han er med dette en
av de mest trofaste spillerne i lagets
historie. Kåre har i en lang årrekke vært
lektor ved Setesdal videregående skole
avdeling Hornnes.

Svein Olaf Aadal
vein var en ledertype helt fra tidlig i
tenårene. Han er sønn til Otras
mangeårige leder Knut Aadal. Han er
en av Otras beste fotballspillere
noensinne. Svein var med på Agder sitt
guttelag i ”Horten-turneringen” i 1975
(uoffisielt NM for kretslag). Han var trener

og kaptein for A-laget i jubelsesongen
1979, sammen med broren Jan Erik, da Alaget endelig rykket opp til 5. divisjon. Han
var også trener og spiller i den strålende
1980-sesongen, da A-laget tok steget enda
et nivå opp, til 4. divisjon. Han ble
sammen med broren Jan Erik tildelt Otra IL
sin Ærespris. Svein reiste fra bygda etter
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1981-sesongen, men kom tilbake til Otra
som spiller og trener i 1989, og førte laget
til nytt opprykk til 5. divisjon. Svein er i dag

en meget dyktig trener i aldersbestemte
klasser i Vindbjart FK i Vennesla.

Svein Olaf Aadal på Evje stadion i 5. divisjon 1980. Foto: Frode Nicolaysen

Arild Nicolaysen

Arild Nicolaysen mot Rygene i 5. divisjon i 1980. I bakgrunnen Ricky Smeland.
Foto: Frode Nicolaysen

A

rild var en særdeles talentfull og
allsidig
idrettsutøver
i
ungdomstiden. Han var fysisk
overlegen
og
hadde
en
enorm
løpskapasitet. Arild var en ledertype på de
veldig gode smågutte- og guttelagene i
1975-1977, og han var en gutt vi andre på

laget så mye opp til. Han var A-lagets aller
beste spiller i 4. divisjon i 1981, i Otras
beste fotballsesong noen sinne. Senere ble
Arild dessverre mye plaget av skader og
ryggproblemer og kom aldri opp på
samme høye nivå igjen.

Geir Daasvatn
eir kom til bygda og Otra som
smågutte- spiller i 1975. Han
trente enormt mye på egen hånd,

både fotball og annen fysisk trening. Geir
var en sentral spiller på det gode
guttelaget i 1977.
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Geir Daasvatn i spill for Otra mot Hægebostad i 1980. Til venstre springer Reidar Pedersen, som ble
kretsmester for Otra alt i 1964. Foto: Frode Nicolaysen

Han fikk prøvespille for Manchester
United sommeren 1977. Han oppnådde
ikke kontrakt med klubben, men hadde en
stor opplevelse. Senere var han aktuell for
prøvespill i Ajax Amsterdam, men ble
stoppet av skade. Geir spilte i 2. divisjon (i
dag Addecoligaen) for Vigør i 1978-1979,
og han fikk i denne perioden også tre
juniorlandskamper for Norge. Han gikk
tilbake til Otra sommeren 1979 og ble
sentral på A-laget i jubelsesongene 19791981. Han pådro seg en korsbåndskade i

1981 og kom aldri tilbake på høyt sportslig
nivå etter det. Men han opplevde likevel
et fint come-back og høydepunkt i 1989,
med 32 skoringer på A-laget i
opprykkssesongen 1989. Geir har vært
trener for A-laget i 1983 (halv sesong),
1988 og1990, uten stor suksess. Han ble
senere leder av fotballgruppa (1991-1995)
og igjen i 2008. Han har også vært
mangeårig trener for aldersbestemte lag i
Otra. I 2010 ble han tildelt Norges
Fotballforbund
sitt
”Honorære

lederstipend” som takk for fortjenestefullt
arbeid innen fotballsporten. Han ble også

tildelt Otra IL sin Ærespris.

Ricky Smeland
icky har vært fotballspiller i Otra
gjennom hele livet. Han startet på
lilleputt rundt 1970 og spiller fotball
på veteranlaget den dag i dag. Ricky er
sammen med jevngamle Egil Ramse (1961-

modeller) Otras mest trofaste fotballspiller. Han er en sliter og en fantastisk
lagspiller, og et sjeldent fint menneske. I
jubelsesongene til A-laget i 1979-1981 var
han meget god.
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Ricky Smeland - en lagspiller! Foto: Geir Daasvatn

Senere har han vært med i fotballstyret i
flere år som materialforvalter og kasserer,
og han har også vært mangeårig trener i
aldersbestemte klasser. Ricky trente bl.a.
det gode G-13 laget som i 2009 vant sin
avdeling i 7-er fotball. Laget gjentok

bragden i 2010 (G-14). I 2010 deltok et
Otra-lag endelig i Norway Cup igjen. Ricky
var med som trener. Han var også med på
Otras aller første tur til Norway Cup – i
1977. Da som 16 år gammel guttespiller.
Ringen er sluttet.

Egil Ramse

Egil Ramse i fint driv i 5. divisjon i 1980. Foto utlånt av: Knut Aadal
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gil var et stort idrettstalent. Han var
like god på ski som i fotball. I de
senere år er han også blitt
sykkelentusiast. Fysisk var, og er, han
meget sterk. På banen var han en
ledertype med blikk for spillet. Han var
først forsvarsspiller og senere midtbanespiller. Egil hadde en enorm skuddstyrke,
noe han fremdeles kan finne på å vise
frem når han spiller på veteranlaget. Han
har spilt for Otra i alle år, fra lilleputt tidlig
på 1970-tallet til veteranlaget i 2010.

Sammen med Ricky Smeland er han Otras
mest trofaste spiller – med 40 år
sammenhengende i klubben. Egil har like –
nesten – flott fysikk i dag som for 30 siden.
Det er mange som er misunnelige på den
egenskapen. Han har vært trener for
aldersbestemte lag i Otra i en årrekke
etter at karrieren på A-laget tok slutt, først
utover på 1990-tallet og igjen i siste
halvdel av 2000-tallet. Egil var trener for
A-laget i 1993 og 2000.

Tor Arild Lie
or Arild er den i de siste
generasjoner som har markert seg
mest som en god og trofast spiller
på A-laget. Han gikk gradene i
aldersbestemte klasser, og spilte deretter
fast på A-laget fra slutten på 1990-tallet og
fram til og med 2009-sesongen. Tor Arild
er en ledertype, med en fantastisk
innstilling og godt blikk for spillet. Han
kunne lett ha spilt fotball på et mye
høyere nivå hvis han selv hadde ønsket.
Men fotball er ikke alt i livet.

T
Tor Arild Lie i 2007.
Foto: Jon Gunnar Kjetså

Kristian Kvitne
ristian var en sentral personlighet i
Otra IL gjennom 40 år. Han er
utnevnt til æresmedlem i klubben. I
fotballen var han en viktig bærebjelke i
gruppas første år. Han var leder av
fotballgruppa i 1963-1965 og i 1974. Han

var også trener for mange av de unge
fotballspillerene i bygda på 60- og 70tallet. Kristian tok tidlig (1963) dommerutdannelse og var kretsdommer og
klubbdommer i en årrekke. Kristian døde
dessverre så alt for tidlig, i 2001.

Petter Holm

etter var en innflytter fra
Kristiansand. Han kom til Evje i
andre halvdel av 1970-tallet for å
jobbe i Forsvaret. Han hadde store
visjoner for fotballen i bygda og var leder
av fotballgruppa i 1980-1981. Petter var
den store pådriveren og inspiratoren for å
få klubben fra 6. divisjon til 4. divisjon.
Han lovte i pressen å gå på sine – lange –
bein fra Evje til Hovden hvis hans planer
om å få klubben opp i 4. divisjon ikke ble
suksess. Petter slapp selvsagt spaserturen.
Senere
flyttet
Petter
tilbake
til
Kristiansand. Han har i en årrekke vært
styremedlem i Agder Fotballkrets.
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Petter Holm blir gratulert med A-laget sitt
opprykk til 4. divisjon høsten 1980. Foto:
Setesdølen

Bjørn Einar Svee

Bjørn jubler over fornyet kontrakt i 5. divisjon
etter 3-2 seier mot Grim på Evje stadion
høsten 1990. Foto: Setesdølen
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jørn spilte mange sesonger på Alaget, først tidlig på 70-tallet og
senere utover på 80-tallet. Men så
kom han med i det administrative arbeidet
i fotballgruppa i andre halvdel av 70-tallet.
Han gjorde sin største innsats for
idrettslaget som leder av fotballgruppa
1982-1985 og 1989-1990, leder av
junioravdelingen i flere år på 90-tallet og
trener for aldersbestemte lag i en årrekke.
Han var en svært dyktig administrator.
Han var inspirasjonskilden til og
organisatoren for de årvisse og sosialt
særs vellykkede turene til Dana-Cup fra
1989 og utover på 1990-tallet. Bjørn var
også leder for hovedstyret i Otra IL i 19871988. Bjørn jobber i dag i Posten i
Kristiansand.

Rolf Haukom

Rolf avbildet i Setesdølen våren 1999, hans siste år som leder av fotballgruppa

R

olf var aktiv fotballspiller i Otra i
hele sitt liv, helt fra siste halvdel av
60-tallet og fram til han ble rammet
av sykdom i 1999. Han er en av de mest
trofaste spillerene Otra har hatt. Rolf var
et veldig stort keepertalent i ungdommen.
Han kom tidlig med på A-laget, og spilte
alt i 1970 på Vest-Agder fotballkrets sitt
lag for lavere divisjoner. Han drog til Oslo

for å ta politiutdannelse i 1977, noe som
nok stoppet en stor fotballkarriere. Men
han var likevel en meget god spiller på Alaget i flere sesonger etter at han flyttet
tilbake til hjembygda i 1981. Senere spilte
han old boys fotball i mange år. Rolf var
også i hele sitt voksne liv en bærebjelke i
det administrative arbeidet i fotballgruppa. Han kom med i fotballstyret første

gang i 1972. Han var leder for fotballgruppa 1987-1988 og 1998-1999. Han var
også sekretær og styremedlem i fotballstyret i mange år, og sekretær og
medlemskartotekfører i hovedlaget i en
årrekke. Best husket er han nok likevel for
sin mangårige karriere som særdeles
myndig og høyt verdsatt trener for

aldersbestemte lag, og for A-laget i flere
sesonger. Rolf var langt fra munnvalen, en
humørspreder av rang og opphavsmann til
mange
uforglemmelige
historier
i
fotballmiljøet. Dessverre ble han alvorlig
syk av kreft i 1999 og døde i 2005 etter en
lang kamp mot sykdommen.

Sigmund Brevik
igmund kom til Evje midt på 1970tallet for å jobbe på Evjemoen. Han
spilte på A-laget i flere sesonger.
Men den største innsatsen gjorde han som

trener for aldersbestemte lag i en årrekke.
Han
var
også
styremedlem
og
materialforvalter i mange år. Sigmund er
dessverre blitt sterkt svekket av alvorlig
sykdom de senere år.

S

Slik husker vi Sigmund! Her er han lagleder for miniputtlaget i 1994

Lisbeth Ravneberget

Lisbeth Ravneberget (t.v.) i 2009 – sammen med sin barndomsveninne Marit Haugjord under
Landsskytterstevnet på Evje. Foto: Geir Daasvatn
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isbeth er Otras beste damespiller
gjennom tidene. Hun hadde stor
treningsvilje og sterk fysikk. Lisbeth
spilte på damelaget 1978-1981. Hun reiste
videre til Vindbjart, Radar og senere til
Setskog/Høland som var i 1. divisjon
(eliteserien). Hun spilte flere hundre
toppseriekamper for klubben sin og ble en
av Norges beste klubbspillere. Lisbeth har

vært på landslagssamling og toppet
fotballkarrieren med Norgesmesterskap
(cupen) i 1992 da Setskog/Høland slo
Asker 3-0 i finalen på Bislett. Lisbeth spilte
fremdeles – i 2009 – aktiv fotball i Mysen
IF Fotball. Høsten 2010 kom den triste
meldingen om at Lisbeth var død etter
lengre tids kreftsykdom, bare 47 år
gammel.

Erlend Falkgjerdet
rlend er opprinnelig fra Byremo i
Audnedal kommune. Han var en
rask, stor og fysisk veldig sterk
spiller som kom med på A-laget i 1991.
Han spilte sin siste sesong i Otra i 1996.
Senere flyttet han til Kristiansand for å ta
lærerutdannelse. Han spilte på Vigør i
1997, byttet så til Mandalskameratene og
spilte kantspiller og spiss der 1998-2003.

Han rakk å være med på klubbens
storhetstid i Addecoligaen de første årene
på 2000-tallet. Senere gikk han til Fløy på
Flekkerøya, også et meget godt fotballag.
Erlend er nok den av Otras herrespillere
som senere har hatt den fineste og lengste
fotballkarrieren på høyt sportslig nivå.
Blant jentene er det selvsagt ”Sørlandets
juvel” Lisbeth Ravneberget.

E

Erlend Falkgjerdet med bestemannspremien etter en av sine mange gode kamper i 1996
Foto: Agderposten

Igor Salai
oreldrene kom til Norge og Hornnes
fra det tidligere Jugoslavia først på
1990-tallet. Igor viste tidlig et stort
talent for fotball. Han debuterte på Alaget alt som 15-åring i 1998, men rakk
aldri å blomstre på seniornivå i Otra.
Senere, i 2001 og 2002, fikk han noen fine
sesonger på Start sitt juniorlag, der han
ble toppskorer i JET turneringen på
Hamar, og på rekruttlaget (Start 2). Han
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spilte også på Jerv i 2. divisjon (20032004). Mest kjent er Igor likevel for
innsatsen sin i innendørsfotballen.
Sammen med en kameratgjeng fra
Hornnes videregående skole dannet han
på begynnelsen av 2000-tallet ”Indre
Agder Futsal”. Laget ble uoffisiell
Norgesmester i futsal i 2005. Igor ble også
tatt ut på landslaget i futsal i 2004, og var
samme året med på Europamesterskapet i
futsal.

Igor debuterte på A-laget til Otra i 1998, bare 15 år gammel. Han ble alt i sin første kamp kåret til
Otras beste spiller. Her er han avbildet som nybakt Jerv-spiller i Agderposten våren 2003

Yuusuf Sharif
amilien kom til Evje fra Somalia i
2004. Yuusuf viste raskt et stort
idrettstalent. Han ble som 15-åring
med på Otra sitt A-lag. I 2009 skiftet han
klubb til Start, og spilte hele sesongen på
eliteserieklubbens juniorlag og 3. lag.
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Vinteren 2010 ble Yuusuf tatt opp i stallen
til Start 2 i 2. divisjon, og en plass på
førstelaget var innen rekkevidde. Han
flyttet imidlertid til Oslo høsten 2010, og
trener for tiden med Vålerenga 2. Yuusuf
er kanskje det største fotballtalentet som
er fostret opp i Otra noen gang.

Yuusuf Sharif i 2008. Foto: Geir Daasvatn

Bente Lill Honnemyr

Bente Lill er den lille jenta ytterst til høyre i bakre rekke på miniputtlaget i 1997

B

ente Lill hadde en kort men veldig
hyggelig fotballkarriere sammen
med guttene i junioravdelingen til
Otra sist på 1990-tallet. Senere flyttet hun
fra bygda og fortsatte fotballkarrieren i
Iveland og Donn. Hun var med på Donn

sitt lag i 2. divisjon i 2009, som rykket opp i
Toppserien. I 2010 debuterte hun også i
Toppserien. Høsten 2010 er hun blitt
baker på Evje, og fotballkarrieren er –
foreløpig – lagt på hylla.

