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Sportsutvalget for Yngres Avdelings Årsrapport for sesongen 2013: 
 

Sportsutvalget for Yngres Avdeling har i 2013 bestått av: 

 

Leder/ sportsansvarlig Ole Morten Bratberg 

Nestleder Vebjørn Hage 

Banefordeling Lars Olaussen 

Info/ webløsning Sigmund Grønland 

Spillerutvikler Tom Helgesen 

Vintertrening Erik Skjøstad 

Dommeransvarlig Thomas Sørensen/ fag: Pål R. Berg 

 

Sportsutvalget er underlagt styret i Furnes Fotball. 

 

Sportsutvalgets viktigste oppgaver: 

 Lagspåmelding 

 Opplæring og oppsett av klubbdommere 

 Fordele baner til trening og kamp, også baner til vintertrening. 

 Bistå oppstart av nytt årskull 

 Arrangere Tine Fotballskole 

 Avholde Trener- og lagledermøter 

 Sørge informasjon ut til lagene 

 Oppmuntre til og formidle trenerutdanning 

 Bidra med drift av klubbweb 

 Bistå styret og klubb der nødvendig 

 

 

Den sportslige aktiviteten 

Totalt 21 Furnes lag deltok i seriespill fra Yngres Avdeling.  

 

Totalt har det vært ca 255 spillere i yngres avdeling i 2013.  

 

En stor takk til alle trenere, lagledere og andre støttespillere som driver lagene 

våre. Dere gjør en formidabel jobb! 

 



Furnes Fotball: Sportsutvalget for Yngres Avdeling 
Årsrapport for sesongen 2013 

Årsberetning_Furnes_Fotball_Sportsutvalget_2013 

 Side 2 av 12 

Lagene våre sesongen 2013: 

5-er fotball - Det er totalt 12 lag som har spilt 5’er fotball i serie. 

 

Årgang Jente Gutt 

2008 Mix 5 år – lekeparti 

2007 Mix 6 år – 1 lag 

2006 Minijente 7 år – 1 lag Minigutt 7 år – 2 lag 

2005  Minigutt 8 år – 3 lag 

2004 Minijente 03/04 – 1 lag Minigutt 9 år – 2 lag 

2003  Minigutt 9 år – 2 lag 

7-er fotball - Det er totalt 6 lag som har spilt 7’er fotball. 

 

Årgang Jente Gutt 

2002  Lillegutt 11 år – 2 lag 

2001  Lillegutt 12 år – 2 lag 

2000 Småjente 13 år – 1 lag Smågutt 13 år – 1 lag 

11-er fotball - Det er totalt 3 lag som har spilt 11’er fotball. 

 

Årgang Jente Gutt 

1999  Smågutt 14 år – 1 lag 

1998/ 1997  Gutt 16 år – 2 lag 

 

 

Nederst i denne årsrapporten kan du lese oppsummering av sesongen 2013 fra hvert enkelt 

lag.   
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Trener-/ Lagledermøter: 

Sportsutvalgets møter med trenerne og laglederne i Yngres Avdeling er meget sentrale i SUs 

virksomhet. Det har vært avholdt tre slike møter før, under og etter sesongen. Møtene har 

hatt meget godt oppmøte, og alle lagene har stort sett vært representert når de har blitt 

innkalt. 

 

Trener-/ lagledermøtene er viktige for SU for å kunne gi informasjon ut til lagene. Videre er 

det en god arena for å diskutere de ulike utfordringene som de forskjellige lagene måtte ha. 

På den måten blir det god utveksling av erfaringer. I en klubb som Furnes er det meget viktig 

med samarbeid på tvers av årgangene, og i så måte er Trener-/ Lagledermøtene meget viktig 

for å få til et slikt samarbeid. 

 

Møter med enkelte årganger 

I tillegg til de ordinære Trener-/ lagledermøtene har SU også avholdt noen “særmøter” med 

enkelte årganger. I år har dette i hovedsak vært egne møter med de eldste årgangene med 

tanke på hospitering mellom lagene for å kunne stille med optimalt antall lag, og for å kunne 

gi et sportslig godt tilbud til de ivrigste spillerne i henhold til Sportslig Plan. 

 

Interne SU-møter: 

SU har også avholdt interne møter. Fordeling av arbeidsoppgaver og planleggings- 

/arbeidsmøter vedrørende klubbdommerkurs, nytt årskull, lagspåmelding, fotballskolen og 

vintertrening. For øvrig har det vært jevnlig telefonkontakt og uformelle møter. Dette 

systemet har fungert meget tilfredsstillende. 

 

Lekeparti: 

I 2009 startet vi for første gang opp et lekeparti for 5-åringer. Dette har vært et suksessfullt 

tiltak. Særlig guttene er ivrig på å komme i gang. Også i år har dette tilbudet vært populært 

med ca 20 spillere innom.  

 

En utfordring ved en såpass tidlig start er at det er noe vanskeligere å få spredt nyheten ut til 

potensielle spillere, men “jungeltelegrafen” viser seg å fungere. 

 

Nytt årskull: 

2007-årgangen ble en stor gruppe med ca 25 spillere. De har deltatt på turneringer, og 

seriespill på høsten. Det ble ikke startet opp eget jentelag for årskullet noe som må prioriteres 

i 2014.  

Trenerkurs 

Furnes har hatt ganske mange trenere med på ulike trenerkurs og trenerforum de siste årene. 

I 2013 var det fire-fem som tok delkurs på NFF C-lisens.  

Anlegg og baner 

Det er liten tvil om at vi har et fantastisk anlegg på Gaalaas. Hovedbana tåler ikke mye 

nedbør, men en tørrere høst en de foregående sesongene gjorde at vi fikk avviklet sesongen.  
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Banefordeling 

En svært viktig jobb for å få det sportslige til å fungere er optimal bruk av banene. 

Baneoppsettet har i år blitt satt opp av Lars Olaussen på en utmerket måte. 

 

Det er tidvis stort trykk på banene mandag – torsdag sesongen igjennom. På høsten når 

kveldene blir korte har vi litt kapasitetsproblemer. 

 

Dommere 

Klubben har i år hatt 26 klubbdommere, 1 rekruttdommer og 1 kretsdommer. 

 

Klubbdommere: 

Pål R. Berg avholdt klubbdommerkurs i forkant av sesongen. Hele 26 klubbdommere 

gjennomførte kurset og dømte kamper i 2013-sesongen. Også i år har vi tillatt 12 år gamle 

dommere, og så langt SU har oppfattet har dette gått bra. Men vi hadde ønsket oss flere 

dommere blant 14-16 åringene. Her har vi en jobb å gjøre i fremtiden. 

 

Thomas Sørensen har stått for dommeroppsettet, og dette har fungert utmerket.  

 

Rekruttdommere: 

Tom Helgesen har vært rekruttdommer og representert Furnes Fotball. 

 

Kretsdommer: 

Pål Riiser Berg: Dømte i 2013 sin 8. sesong i 3.divisjon med til sammen 15 kamper, inkludert 

1.kval.runde til NM og passerte med dette 100 kamper i 3.divisjon. Dømte i tillegg 4 kamper i 

4.divisjon.  Er i 2014 en av 11 dommere fra IØFK som er rangert i NFF 3.div. Pål var også 

ansvarlig for klubbdommerkurs i Furnes. 

 

Tine Fotballskole 

Fotballskolen ble arrangert på Gaalaas 15.-16. juni. 

 

84 spillere deltok på årets fotballskole.  En god økning fra året før, men likevel færre enn vi 

hadde håpet. 

 

Spillerne ble delt inn i grupper og skolen ble organisert med ulike stasjoner rundt om på 

banene våre, og spillere rullerte rundt slik at alle var en gang på hver stasjon. Instruktører på 

stasjonene var trenere fra klubben. 

 

18 spillere fra G16-laget + to tidligere J98-spillere stilte opp som gruppeansvarlige og fulgte 

gruppene rundt. De gjorde en kjempejobb, og var en sterk bidragsgiver til at skolen igjen ble 

vellykket.  

 

Tom Helgesen, Simen Haugen og Bjørn Brungot stilte velvillig opp og kjørte et eget opplegg 

for de eldste spillerne. Dette var meget populært.  

 

En stor utfordring ved fotballskolen er bespisning, og igjen løste Aktivitetsutvalget med god 

hjelp fra foreldre dette på en utmerket måte. 
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Samarbeid med Mark Fagan 

Furnes Fotball og Excel Football Academy har en tre-årig samarbeidsavtale. 2013 var andre 

år i denne avtalen. Gjennom avtalen hadde vi besøk av Mark i vårsesongen hvor Mark trente 

mange av våre lag + at han også fikk overvært flere av lagene i kamp. På senhøsten var også 

Mark tilbake en uke og trente lagene på Gaalaasgrusen.  

Fotball akademiet 

I uke 32 var James, Ross, Josh og Domenic og holdt akademi på Gaalaas. Igjen et meget flott 

opplegg. Mark var ikke selv med denne gangen pga brylupp, men akademiet ble igjen en flott 

fotballuke for deltagerne. Stor takk til Janne, Ulf, Edgar, Camilla og Vebjørn m.fl. som bruker 

av ferien for å arrangere akademiet. 

Fotballavslutning 

SU og styret samarbeidet om årets fotballavslutning. Her var det lek og moro og servering. 

Høydepunktet for spillerne var dog mottak av en liten påskjønnelse fra klubben for vel utført 

sesong foran alle andre medlemmer. 

Vintertrening 

Lagene har trent i Køff, Hias, Fagerlundhallen, Sveum og på de lokale Furnesskolene. 

 

Vintertreningsansvarlig, Erik Skjøstad, bestiller baner og gymsaler og gjør en flott jobb med å 

legge til rette for lagene som trener vinterstid. 

 

Alle lag får det ikke 100% som de ønsker, men sånn må innfinne oss med, så lenge vi ikke er 

“herre i eget hus” fordi vi må ut å leie baner. 
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Oppsummering av sesongen 2013 per lag. 

Her er oppsummering av sesongen 2013 per lag, skrevet av lagene selv: 

 

MIX5 år/ 2008 - Lekeparti: 

Vi har vært ca 20 stk på det meste hvorav 5 stk er jenter. Det har vært litt til og fra med an-

tallet men det har vært en kjerne av 13-14 på hver trening. 

Trening har fortsatt inne på Kirkenær gjennom vinteren med ett noe lavere oppmøte. Noen av 

barna er veldig ivrige og andre sånn passe men vi har stor tro på at dette blir en fin gjeng. 

I sommer var det 2 stk som stort sett tok seg av treningen og i vinter har det vært en mann 

som har styrt skuta. Vi ser frem til årets sesong og håper å stable på plass ett jentelag som vi 

kan melde på til høstsesongen. 

MIX6 år/ 2007: 

Det viktigste for laget har vært å sikre trygghet og tilhørighet for alle barna. Dette ble gjort 

gjennom å skape gode arenaer for aktivitet på trening. Vi valgte å ikke starte opp med 

kamper i vårsesongen, da vi hadde et ønske om å skape trygghet og gode rammer på 

treningene. Totalt har det vært stabilt 15-20 spillere på trening. Vi startet opp med å ha med 

relativt mange jenter på laget, men etter hvert ble det en stabil stamme bestående av 4-5 

jenter. 

Vi meldte i utgangspunktet på to lag for seriespill for høstsesongen, men etter dialog med 

foreldrene valgte vi å trekke det ene laget. Det gjorde vi for at belastningen ikke skulle bli for 

stor på barna i oppstarten med kamper samtidig som det var skolestart for alle barna våre. 

Gjennom gode treninger med mange forskjellige aktiviteter opplevde vi at barna ble trygge i 

laget og etter hvert klarte vi å skape gode relasjoner mellom barna. 

Vi har deltatt med ett lag i serien, og har i utgangspunktet møtt lag som har spilt kamper 

over flere sesonger. Det har gjort sitt til at det er blitt tap i alle seriekampene, uten at dette 

har preget humøret i laget på noen måte. 

Laget har deltatt i to turneringer i løpet av høsten. Begge turneringene ble gjennomført med 

stor suksess. På Fart-turneringa vant laget alle sine kamper. I denne turneringa spilte laget 

mot likeverdig motstand i den forstand at vi møtte mix-lag og lag som heller ikke hadde spilt 

mange kamper enda. Sesongen ble avsluttet med Storhamar-mini-ligacup med mange fine 

opplevelser. 

Fra 2007-laget har deltakelsen på kveldsmat vært veldig stor. Det er arrangert to 

foreldremøter og en fin høstavslutning for laget. Foreldregruppa har vært svært delaktig og 

positiv i forhold til barnegruppa. 

Bjørn Brungodt Jan M.Brenden Marthe Ruud Hall Vegard Engebretsen Kristoffer Rauff 

MG7 år/ 2006: 

Vi avsluttet sesongen med 19 spillere, noen har falt fra og et par har kommet til i løpet av 

sesongen. 

  

Sesongen åpnet med BendIt Cup allerede før seriestart. Både denne turneringen og 

vårsesongen i serien ga mye moro for våre to lag, med varierende resultater. 

Vi deltok også i Kiwi Cup i Løten, gode resultater og ikke minst sol. 

  

Etter sommeren har vi hatt et løft i prestasjoner og resultater. Våre to lag gikk gjennom Fart 

Cup med 5 seire og 1 uavgjort – stor stemning både blant spillere og trenere ! Siste 
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turneringen ble spilt på Prestrud 28. sept, også der med bra resultater, til dels fantastisk 

keeperspill og et par nye bekjentskaper fra Raufoss og Gjøvik. Alltid moro å spille mot andre 

enn «de vanlige». 

  

Seriespillet har også vist klar forbedring fra vårsesongen. Spillet flyter til tider svært bra, vi 

ser at gutta spiller pasninger og innsatsen er upåklagelig. Gutta har skjønt at innsats er 

avgjørende, og at teknikk- og pasningsøvelser er viktig for å bli bedre. 

  

Vi har stilt med to lag i serien, der spillere og lagledere har rullert mellom de to lagene. 

Systemet fungerer greit og alle får opplevd både skuffelse og seire, og de aller fleste har også 

opplevd å score mål i løpet av sesongen. 

  

Hovedtrener for laget er André som står for det sportslige opplegget. Han har god hjelp til 

trening og kampledelse fra Frode, Tor Ingar og Anders. Endre administrerer 

kamptidspunkter og påmeldinger. 

  

Alt i alt en god sesong med mye moro ! 

MJ7 år/ 2006: 

Vi startet opp vårsesongen med 14 spillere. Det var 13 jenter født i 2006, ei født i 2007 og ei 

født i 2005. Utover i sesongen har det kommet flere spillere, og ved sesongslutt er vi 18 

registrerte spillere. (To jenter født i 2005, femten jenter født i 2006, og ei født i 2007). I tillegg 

er det to spillere som ble med helt på tampen av sesongen. De er ikke registrerte. 

Hovedandelen av jentene kommer fra Kylstad og Kirkenær. Fra Stavsberg er det to jenter. Til 

sammen utgjør de en stor og fin gjeng! 

Undertegnede startet opp som trener alene, men fikk med seg Hege Nordli etter første 

turnering. Det var veldig positivt for laget. Med en så stor spillergruppe er det nødvendig å 

være flere trenere. Jan Erik Pettersen har fungert som foreldrekontakt, og han har i tillegg 

bidratt på noen treninger. 

Før sesongstart deltok vi på Storhamar-turnering og Løten-turnering. Vi hadde med to lag i 

begge turneringene. Det ble mye spilletid på jentene, og begge turneringene var en positiv 

opplevelse. 

Vi hadde med ett lag i seriespill. Vi hadde med 9 spillere på hver kamp. Det vil si at jentene 

måtte stå over en del kamper i løpet av sesongen. Vi vurderte å melde på to lag etter 

sommerferien, men i samråd med foreldrene ble vi enige om at det holdt med det ene laget. 

Det har fungert greit. Vi vant stort sett alle kampene i vårsesongen, mens det etter ferien har 

blitt mange tap. Laget har hatt en fin utvikling gjennom sesongen. 

Vi deltok på to turneringer på høsten. Fart-turnering og Storhamar-turnering. Vi hadde med 

to lag på begge turneringene. 

Det har vært en fin sesong for MJ7. Det er ekstra moro at vi har fått med så mange spillere. 

Neste sesong trenger laget en ny hovedtrener. Hvis alle spillerne fortsetter, bør det vurderes å 

melde på to lag til serien. 

 

MG8 år/ 2005: 
Trenerteamet har bestått av de 6 som var med forrige sesong. Litt mer ustabilt på trenersida 

denne sesongen pga jobb o.a., men vi har da kommet i mål. 

Furnes G08 har denne sesongen vært 23 gutter. Veldig bra oppmøte på treningene, vi har nok 

vært 20 i snitt på trening! 

Det er krevende å legge til rette for en meningsfull trening når vi er så mange og det er store 

individuelle forskjeller i ferdigheter. På noen av de siste treningene i høst, så delte vi opp i 

mindre grupper med mer spesifikk tilrettelagt ferdighetstrening og det var gutta veldig 

fornøyd med, stor mestringsfølelse. 
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Treningene har i hovedsak bestått av 3-4 ulike poster. Vi er enige om at vi trenger en bedre 

plan og tydelig struktur på treningene og har et håp om å få til det neste sesong! 

Vi bruker fremdeles mye tid på å få mange av gutta i fotballmodus når de kommer på trening 

og ikke minst å opprettholde fokus igjennom den lille timen. Neste år tar vi opp forventinger 

med foreldrene og gutta og lager et sett med ordensregler. 

Vi valgte å melde på tre lag til seriespill, med to forskjellige kampdager. Setter opp 9 spillere 

til hver kamp, så hver uke var det da 2 kamper på flere. Behovet for å spille to kamper pr uke 

var ikke så stort som antatt, så det ble en del ekstrajobb med å få kabalen til å gå opp. Men da 

lærte vi det! Vi rullerer på alle spillerene, så ingen spiller fast på et lag. 

På vårsesongen deltok vi på to turneringer, Bendit oppstartsturnering på Storhamar og 

Romedalsturneringa. 

Høstsesongen ble hektisk med tre turneringer, Bendit Br.dal, Fart cup og Moelven Bendit. Vi 

har stilt med to lag i alle turneringene. 

Denne sesongen har vi spilt 74 kamper hvor det ble 47 seire, 5 uavgjort og 22 tap. 

Gledelig fremgang hos størsteparten av laget ,som gir uttelling i kamp med pasninger, 

gjennomløpninger og scoringer på direkten! Vi har møtt en del lag i år som legger igjen en 

spiller på topp(dvs omtrent inne i målet vårt..) , noe vi syns er helt tullete, ingen blir bedre 

fotballspiller av å stå og vente på en ball som kanskje kommer, men det får vi dessverre ikke 

gjort noe med. Vi er et typisk angrepslag, ikke like villig til å spille forsvar, men vi har flere 

med stor løpskapasitet som redder oss inn igjen og ikke minst noen tøffinger i mål;-) Kommer 

nok til å ha litt mer fokus på plassering på bana i kommende sesong. 

MG9 år/ 2004: 

Vi hadde frivillig vintertrening i gymsalen på Stavsberg skole. Det var i underkant av ti 

spillere på treningen. Vi hadde også med noen yngre spillere, slik at vi fylte opp gymsalen. 

Vi startet opp med utetrening i april. Vi har hatt ei jevn spillergruppe, noen til og fra, pr. dags 

dato er vi 17 spillere. Vi har hatt ei trening i uka, og det har vært lite frafall på treningene. 

Vi har deltatt på tre ulike turneringer, Storhamar i april, Fåberg i august og Fart i september. 

Fåberg med overnatting er sosialt for store og små. Vunnet og tapt om hverandre. 

Vi har stilt med to lag i serien, hvor vi har ulike lag hver gang. Vi har jevnt fordelt med seiere 

og tap, samt noen uavgjorte kamper. Vi har spillere fra de tre Furnes-skolene, vi ser at det er 

veldig positivt å ikke ha faste lag, men at alle spiller med alle og blir godt kjent med 

hverandre. 

Trenerteamet har bestått av, hovedtrener, Knut Jørgen Stramrud, Michael Holmvik, Trond 

Ulvolden, Jan Magne Brenden, Torill Kvarstad, Gjermund Gjerlaug og lagleder, Camilla 

Skaugen Gjerlaug. 

MJ9 år/ 2003/2004: 

Startet året med frivillig vintertrening rett etter nyttår i gym-sal på Kylstad. Her var vi stort 

sett 10-12 stk på hver trening. I april startet utetrening på Gaalaas så vi rakk 2 eller 3 

treninger før seriestart. På starten av sesongen var vi 16 spillere og dette var en ganske stabil 

gjeng. Fikk med en spiller til på slutten av sesongen men denne var litt usikker og litt til og 

fra. Fått inn ei ny jente nå etter nyttår så pr i dag så skal vi være 17 spillere. Disse er fordelt 

på tre årstrinn; 11 stk 2003 modell, 4 stk 2004 modell og 2 stk 2005 modell. Selv om det er tre 

års-trinn og de er fra tre skoler så fungerer denne gjengen kjempebra sammen.  

 

I 2013 hadde vi påmeldt bare ett lag i serien som var ett ønske fra jentene selv men at vi da 

skulle kjøre 4 turneringer for å få litt flere kamper på hver spiller. Var med på Bendit 

Storhamar og Briskeby på våren. På høsten var vi med på Fart og Bendit Moelv. Totalt i 2013 

har jentene hatt 31 kamper som er fordelt på 13 seiere,15 tap og 3 uavgjort.  

I 2014 vil vi melde på 2 lag i serien men med kampdag på forskjellige dager.  

Jentene har vert så heldige å få ha treninger med Mark når han har vert på besøk og det er 
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absolutt populært. Litt skummelt med en gang men løsner etter hvert.  

 

Avsluttet sesongen med en hyggelig kveld på Pizza Nini med spillere og støtteapparat og det 

ble en super avslutning.  

Trenerteamet har bestått av Hanne Line Stramrud, Ann Kristin Monssveen, Cathrine Hage 

og så har Margrete Heggelund bistått litt.  

MG10 år/ 2003: 

MG10 har denne sesongen hatt 15 faste spillere fordelt på to lag – en gutt skiftet klubb på 

vårparten. Til sammen har lagene spilt 28 kamper i serien – resultatstatistikken viser flest 

tap, men i høstsesongen har lagene flere uavgjort og seiere. Trenerteamet valgte å endre 

lagsammensetningen til høstsesongen – dette etter ønske bl.a. fra guttene og foreldregruppa. 

Vi har deltatt på følgende cuper: 

BDO Cup på Storhamar 04.05.13 

KIWI Cup på Løten 25.05.13 

FART Cup på Vang H 01.09.13 

DnB Cup på Kongsvinger 14.09.13 (7’er fotball) 

Cuper er veldig populært blant guttene – moro og sosialt. 

Vi har gjennom sesongen i snitt hatt 2 treninger + 1 kamp i uka. Da det ene laget som regel 

hadde kamp på den ene treningsdagen valgte trenerteamet å sette opp en trening for dette 

laget på Kirkenær Skole. En trening har da vært fellestrening for begge lagene. Juli måned 

var treningsfri måned. 

Treningene og kampene har stort sett hatt stabilt oppmøte gjennom hele sesongen. Innsatsen 

har også stort sett vært stabil blant guttene – litt varierende til tider, men uten stor 

betydning. 

Sesongen ble avsluttet med bowlingkveld for guttene med 2 serier bowling, pizza og brus. 

Diplom ble også utdelt til guttene for god innsats i serien og i cupene. 

Trenerteamet startet sesongen med å innkalle til et foreldremøte på klubbhuset - dårlig 

oppmøte av foreldrene. Avsluttet med et foreldremøte etter endt sesong mens guttene spilte 

bowling – her var det meget bra oppmøte av foreldrene. Diverse ønsker med tanke på 

treninger/vintertreninger, cuper etc. var bl.a. tema på disse foreldremøtene. Foreldregruppa 

har fått informasjon gjennom hjemmesida for laget/klubben, samt gjennom mail og sms. 

Trenerteamet har hatt et bra samarbeid og har foruten hovedtrenere Maths og Bjørnar 

bestått av Frode, Bengt og Trude (samt at Endre bisto med administratorfunksjonen fram til 

sommerferien – da Trude tok over). 

Avslutningsvis…. 

Guttene er veldig klare for 7’er fotball til neste år. 

LG11 år/ 2002: 

Ikke levert oppsummering. 

LG12 år/ 2001: 

Ikke levert oppsummering. 

SJ13 år/ 2000/2001: 

Sportslig 

Laget har hatt stor spillemessig fremgang gjennom sesongen. Det er blitt mer lagspill og et 

betydelig bedre samspill og pasningsspill. Særlig mot slutten av høstsesongen har vi hatt flere 

kamper med storspill. Fra og med siste 11’er-kamp i Storhamar Talentcup og de deretter tre 

påfølgende siste seriekampene var det mye flott spill! Denne utviklingen har det vært moro å 

følge med på! 

Områder der vi særlig bør forbedre oss er fortsatt: 
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* å få bedre kondisjon, 

* å bli sterkere og tøffere i kroppen 

* å bli bedre på skudd/ i scoringsposisjon og 

* teknikktrening / ballkontroll 

Strengt tatt burde vi nok vunnet sesongens to siste uavgjort-kamper med betydelige siffer, 

men vi har ikke vært sikre nok foran mål. Godt spill har det dog uansett vært – og det er det 

viktigste! 

 

Trenere og støtteapparat, med videre 

Trenere har vært Britt, Ola Johan og Bengt. Are har vært lagleder. I tillegg har Sina 

Høisveen bistått når det har vært mangel på kapasitet i trenerteamet. 

Ingrid Lunna har vært foreldrekontakt. 

Det har vært gjennomført foreldremøter vår & høst. 

 

Spillere 

Gjennom vinteren var det 8 faste spillere som deltok med tilnærmet full oppslutning for alle 

på alle treningene gjennom vinteren. Når vårsola kom, så økte gruppa med ytterligere to som 

prioriterte andre idrettsaktiviteter gjennom vinteren. I tillegg har vi i løpet av sesongen hatt 

et gledelig comeback av hele 3 spillere. Vi går dermed ut av sesongen med 13 aktive spillere. 

Vekst i spillerstallen for jenter i denne alderen er ikke verst! Det er kanskje vår største seier 

og suksess denne sesongen!! 

 

Treninger 

Da Gålås stengte for høsten tok vi en tidlig juleferie. Vi trente deretter inne i gymsalen på 

FUSK en gang i uka gjennom vinteren. 

I vår og høst har vi trent to ganger pr uke på Gålås. 

Det har vært bra og stabilt treningsoppmøte gjennom hele året. 

 

Turneringer 

Vi har deltatt i følgende 5 turneringer: 

* Inneturnering i Limtrehallen i Moelv i vinter 

* 3v3 på Lillehammer og Biri-turneringa på våren 

* Faaberg-turneringa og Storhamar Talentcup i høst 

Storhamar Talentcup var 11’er-turnering. For oss var det første forsøk med 11 spillere og stor 

bane. Vi møtte knalltøff motstand og meget gode lag, så vi fikk en del mål i mot oss. Jentene 

mestret likevel dette med stor bane bra, hensyntatt at dette var første forsøk, og vi løftet oss 

gjennom helgen. Gleden var stor da vi fikk seier i siste kamp! 

En annen stor turneringsopplevelse var Faaberg der vi kom til A-sluttspillet! Det hadde vi 

kanskje ikke trodd på forhånd at vi skulle klare, men desto mer morsomt! 

 

Kamper 

Vi har spilt til sammen 45 kamper fordelt med 1 treningskamp, 28 turneringskamper og 16 

seriekamper. Resultatmessig har dette fordelt seg slik: 

 Kamper Seier Uavgjort Tap Mål 

Serie 16 5 3 8 51-84 

Turnering 28 7 4 17 31-94 

Trening 1 1 0 1 9-3 

SUM 45 13 7 25 91-191 

 

Før ferien spilte vi dobbelt serie i en pulje med 5 lag. Vi ble enten nummer 4 eller 5 (det 

mangler en innmeldt kamp mellom andre lag som er avgjørende for vår plass). I høst har vi 
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spilt enkel serie i en pulje med 9 lag. Vi kom på 7. plass. Med mer stang inn i de ovennevnte 

uavgjort-kamper hadde vi trolig blitt nummer 4, så det ble ganske jevnt! 

 

Sosialt 

Laget var på hytte-tur på Kuåsen første helga etter påske. Flott sosialt, fin skitur, ”3-3-

turnering” og bra samhold i gjengen på denne turen. 

I høst sponset Sæming, Kjell og Morten pizza og gokart i Brumunddal. Det var også særdeles 

populært blant jentene og et bra sosialt initiativ. 

Tradisjonen tro så planlegger vi tur til cupfinalen for kvinner i år også. 

 

Andre forhold 

Vi hadde seks potensielle kandidater for sone-lag. Fire av disse jentene var motivert og ble 

meldt opp. I vinter / vår endte vi opp med to faste i sonetroppen og to hjemmeværende 

reserver. Nå i høst har vi hatt en fast spiller i sonetropp og tre hjemmeværende reserver. 

Hjemmeværende reserver er også blitt kalt inn noen ganger. 

 

Neste sesong 

Vi tror vi nå har en ganske stabil stamme av spillere og håper sterkt på at kretsen satser på 

9’er for J14 neste år. Det vil passe oss bra. Vi legger opp til to ukentlige treninger gjennom 

vinteren for å forberede oss best mulig på kommende sesong. 

SG13 år/ 2000: 

I løpet av året 2013 har vi arrangert 75 treninger, og spilt 37 kamper. Kampene har resultert 

i 23 seire, 2 uavgjort og 12 tap. Målforskjell 175-89. Totalt sett har dette vært vår beste sesong 

sportslig. Høydepunktene har vært mange: 

 Kvartfinale i A-sluttspill i Ridabu Vårcup (tapte for de som vant hele turneringen). 

 Vant 2 av 3 kamper i Vårturnering på Prestrud 

 Ble nummer 4 av 8 lag i serien i vårsesongen (2. div), med 4-1-2 (vi slo Ringsaker som 

rykket opp). 

 Kom til A-sluttspill, og ble blant de 24 beste av 49 lag i Skandiacup i Trondheim. 

 Vant B-sluttspillet i Grueturneringa etter 3-2 mot Kongsvinger i finalen. 

 Ble nr 2 av 7 lag i serien i høstsesongen. Tapte seriefinalen i siste serierunde. 

 Vant B-sluttspillet i Riis Cup på Prestrud i 11’er fotball uten baklengsmål i sluttspillet! 

 

Har hatt 7 spillere som har hospitert opp på G14 i både trening og kamp. Dette har vi hatt 

stort utbytte av, både som lag og enkeltspillere. 

 

Både sosialt og sportslig har det fungert meget bra, og turene til Trondehim og Grue har helt 

klart vært høydepunkter og meget godt sosialt utbytte. 

 

Ole Morten Bratberg har vært hovedtrener, Roger Emilsen lagleder og hjelpetrener. Vegard 

Engebretsen, Knut Bekk og Frode Skår har bidratt. I tillegg har vi en meget velvillig og god 

foreldregruppe som stiller opp og støtter laget. 

SG14 år/ 1999: 

Gutter f. 1999 har i sesongen 2013 bestått av 13 spillere. Spillergruppen har vært stabil over 

flere år men vi har vært avhengig av et samarbeid med G2000 for å stille med et tilstrekkelig 

antall spillere til kampene. I alt har 7 spillere fra 2000 årgangen deltatt i kamper og på 

treninger. Samarbeidet har for vår del fungert utmerket, både sportslig og miljømessig. Om 

lag halvparten av spillerne har i løpet av sesongen deltatt på en eller flere kamper på G16, 

viktig erfaring for å kjenne på nivået på årgangen over. Oppmøte og innsats på trening har 

vært jevnt over svært godt gjennom hele sesongen, inkludert oppkjøring gjennom vinteren. 
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Laget har i alt spilt 44 kamper gjennom sesongen, hvorav 28 kamper har endt med seier, 2 

med uavgjort og 14 med tap. Målforskjellen er 179 – 86 som gir et snitt på 4 mål hver kamp 

for og 2 i mot. Nivå på motstandere tatt i betraktning, både i seriespill og ulike cuper og 

turneringer, er dette lagets beste sesong resultatmessig. 

I seriespillet i 2.divisjon var høydepunktet helt klart avdelingsseieren på høsten etter å ha 

vunnet alle 8 kampene og med flest skårede mål og færrest baklengs av samtlige. Laget endte 

også høyt oppe på tabellen i vårsesongen i en svært jevnspilt serie der små marginer avgjorde 

plasseringen. 

Laget deltok i 5 turneringer (Limtrehallen, Storhamar vår, Briskeby, Kattegat Cup og Maxi) 

med gode resultater. Det ble i alt 3 A-sluttspill av 4 mulige. Høydepunktet var helt klart 

deltakelse i Kattegat Cup i Danmark der laget endte på en fin 4 plass etter å ha kommet helt 

til semifinalen i en turnering med mange sterke lag. Danmarks-turen bekreftet også god 

lagånd og godt sosialt miljø i spillergruppa. 

Støtteapparatet har i sesongen bestått av Sigmund Grønland som hovedtrener, Erik Skjøstad, 

Rune Heimdahl og Christoffer Knutsen som trenere og Arne Jørstad, lagleder. I tillegg til 

gode ressurser i støtteapparatet har det vært en svært aktiv og støttende foreldregruppe 

rundt laget. 

G16/1998-97: 

Laget har hatt 28 spillere i løpet av året. Med så mange spillere har vi vi hatt 2 lag med i både 

vår- og høstserie. Begge lagene har spilt i 2.divisjon. 

I april deltok laget i ØG-cup på Presterud hvor vi kom til B-finale og det ble tap mot 

Nannestad. I Briskebyturneringa i juni kom vi til åttendedelsfinale. 

Høsten startet med turnering i Ål og den påfølgende helga var det Maxiturnering. Her stilte vi 

med ett lag i begge turneringer. I Ål ble det B-finale med tap mot Minde fra Bergen mens det 

var slutt etter tap mot Drøbak-Frogn i B semifinalen på Hamar. 

Furnes 1 hadde ambisjoner om en god plassering i serien og endte opp midt på tabellen. 

Furnes 2 plasserte seg litt svakere, noe som var forventet. 

På grunn av flere skader ble det en utfordring å ha tilstrekkelig med spillere til alle kamper 

på høsten. Totalt er det spilt 61 kamper. 26 kamper endte med seier, 5 uavgjort og 30 endte 

med tap. 

Ved sesongens slutt har alle som var med i høst , med unntak av 1 spiller, meldt interesse for 

videre spill på juniorlag eller G 16. 

 


