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Sportsutvalget for Yngres Avdelings Årsrapport for sesongen 2014: 
 

Sportsutvalget for Yngres Avdeling har i 2014 bestått av: 

 

Leder/ sportsansvarlig Ole Morten Bratberg 

Nestleder Vebjørn Hage 

Banefordeling Per Otto Olsrud 

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 27 Furnes lag deltok i seriespill fra Yngres Avdeling. I tillegg til A-lag i 5. divisjon. 

 

Totalt har det vært ca 350 spillere i yngres avdeling i 2014. En ganske betydelig økning fra 

2013 da vi var 21 lag i yngres og drøyt 250 spillere. Økningen har vært størst blant de yngste 

lagene, og vi hadde i fjor flere jentelag enn på lenge pluss at vi hadde lag i samtlige årskull 

blant guttene.  

 

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

våre. Dere gjør en formidabel jobb! 
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Lagene våre sesongen 2014: 

5-er fotball - Det er totalt 17 lag som har spilt 5’er fotball i serie. 

 

Årgang Jente Gutt 

2009 Mix 5 år – lekeparti 

2008 Minijente 6 år – 1 lag Minigutt 6 år – 2 lag 

2007 Minijente 7 år – 1 lag Minigutt 7 år – 2 lag 

2006 Minijente 8 år – 2 lag Minigutt 8 år – 2 lag 

2005  Minigutt 9 år – 3 lag 

2004 Minijente 10 år – 2 lag Minigutt 10 år – 2 lag 

7-er fotball - Det er totalt 5 lag som har spilt 7’er fotball. 

 

Årgang Jente Gutt 

2003  Lillegutt 11 år – 2 lag 

2002  Lillegutt 12 år – 1 lag 

2001  Smågutt 13 år – 2 lag 

9-er fotball - Det er totalt 1 lag som har spilt 9’er fotball. 

 

Årgang Jente Gutt 

2000 Småjenter 14 år – 1 lag  

 

11-er fotball - Det er totalt 4 lag som har spilt 11’er fotball. 

 

Årgang Jente Gutt 

2000  Smågutt 14 år – 1 lag 

1999/ 1998 (G/J16)  Gutt 16 år – 2 lag 

1997/1996/1995 (Junior)  Junior G19 – 1 lag 

 

 

Nederst i denne årsrapporten kan du lese oppsummering av sesongen 2014 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 fire slike møter før, under og etter sesongen. Møtene har 

hatt meget godt oppmøte, og alle årgangene 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. Også i år har dette tilbudet vært populært med 22 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: 

2008-årgangen ble en stor gruppe med ca 30 spillere. I år lyktes vi med å etablere både jente- 

og guttelag i dette årstrinnet, noe vi tror er en fordel for å beholde fleste mulig jenter.  

 

Trenerkurs 

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

2014 var et godt år i så måte med over 10 trenere som tok delkurs på NFF C-lisens. I tillegg 

fikk Bjørn Brungot plass på kretsens nysatsing Morgendagens Trener. Mot slutten av 2014 

overførte Bjørn litt av den tilegnede kunnskapen over på andre Furnes-trenere, noe vi håper å 

få til mer av i 2015. 

 

Vi hadde også et eget trenerkurs med de engelske instruktørene under Akademiet. Et godt 

lite kurs, som gjerne skulle vært bedre besøkt selv om det var i skoleferien. 
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Anlegg og baner 

Det er liten tvil om at vi har et fantastisk anlegg på Gaalaas. Men med økningen i antall 

spillere og lag så er kapasiteten noe bortimot maks på mandag – torsdag, og slitasjen 

begynner å bli rimelig merkbar. Veldig mild vinter og tidlig vår gjorde at naboklubber med 

kunstgress fikk en ganske stort forsprang på oss i forhold til å ha bane klar til bruk. 

Tilsvarende på høstsesongen er savnet etter bane på lys veldig merkbar med den store 

aktiviteten vi nå har. 

  

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 Per Otto Olsrud på en utmerket måte. 

 

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

kveldene blir korte har vi kapasitetsproblemer. 

 

Dommere: 

Klubben har de siste årene gjort det meget godt på dommersiden. Det er mange større klubber 

som ikke er i matcher oss når det gjelder kvalitet og antall dommere. I år hatt 24 

klubbdommere, 3 rekruttdommere og 2 kretsdommere. 

 

Klubbdommere: 

Pål R. Berg avholdt klubbdommerkurs i forkant av sesongen. Hele 24 klubbdommere 

gjennomførte kurset og dømte kamper i 2014-sesongen. Vi fikk gode tilbakemeldinger fra både 

egne og motstandernes trenere på at det er gode dommere på Gaalaas. Også i år har vi tillatt 

12 år gamle dommere, og så langt SU har oppfattet har dette gått bra. Mange av 

klubbdommerne våre dømte også i Briskebyturneringen med gode tilbakemeldinger. 

 

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

 

Rekruttdommere: 

Nikolai Bratvold, Sebastian Helgesen og Tom Helgesen har vært rekruttdommere og 

representert Furnes Fotball. Nikolai (f.1998) gjorde sine saker så bra at han i sin første 

sesong som rekruttdommer ble plukket ut av Fotballkretsen til en egen talentgruppe og ble 

etter sesongen belønnet med opprykk. 

 

Kretsdommere: 

Pål Riiser Berg: Dømte i 2014 sin 9. sesong i 3.divisjon. Dømte i tillegg i 4.divisjon. Er i 2015 

igjen blant dommerne fra IØFK som er rangert i NFFs 3.div. Pål var også ansvarlig for 

klubbdommerkurs i Furnes. 

 

Sondre Sørensen Kielland: har spilt fotball i Furnes i mange år. Har i 2014 dømt i 4. divisjon 

og hatt en rekke assistentdommer-oppdrag i Oddsen-Ligaen (2. divisjon). Etter sesongen ble 

Sondre tatt ut i en egen talentgruppe for assistentdommere. 
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Tine Fotballskole 

Fotballskolen ble arrangert på Gaalaas 13.-15. juni. 

 

120 spillere deltok på årets fotballskole, hvilket er en god økning fra året før. 

 

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. 

 

Spillere fra G16 stilte opp som gruppeansvarlige og fulgte gruppene rundt. De gjorde en 

kjempejobb, og var en sterk bidragsgiver til at skolen igjen ble vellykket.  

 

Karsten Thune 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. 

 

Samarbeid med Mark Fagan 

Furnes Fotball og Excel Football Academy har en tre-årig samarbeidsavtale. Gjennom avtalen 

hadde vi besøk av Mark i vinterferien hvor Mark holdt treninger på dagtid og trente mange av 

våre lag på kvelden. På senhøsten var også Mark tilbake en uke og trente lagene på 

Gaalaasgrusen.  

Fotball akademiet 

I uke 32 var Ross, Josh, Ed og Domenic og holdt akademi på Gaalaas. Mark var selv med siste 

halvdelen av uka. Igjen et meget flott opplegg. Stor takk til Janne, Edgar, Vebjørn og Camilla 

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, og på de lokale Furnesskolene. 

 

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 2014 per lag. 

-skrevet av lagene selv: 

 

MIX5 år/ 2009 - Lekeparti: 
Vi gjennomførte trening én gang i uken i fra begynnelsen av mai frem til høstferien.  

Oppmøte var på det meste 22 barn. Men på det jevne var det 15-16 stykker. 

  

Stefan Jørstad og Maths Arnkværn hadde hovedansvaret, men når partiene ble delt i 4, så 

fikk vi med oss et par foreldre til å ta de to overskytende gruppene. Foreldrene har vært flinke 

til å stille opp – og det har vært nødvendig. Det er nok kanskje i minste laget med to trenere 

når gruppen er såpass stor som 15-22 unger, særlig fordi dette er forholdsvis små unger. Man 

burde ideelt sett ha 2 stk med hovedansvaret og 2 hjelpetrenere. 

 

MG6 år/ 2008: 
Ikke levert – 24 spillere, to lag i serien. 
 
MJ6 år/ 2008: 
Ikke levert – 18 spillere, ett lag i serien 
 
MJ7 år/ 2007: 
Vi fikk etter initiativ fra klubben startet opp ett eget 2007 jentelag i overgangen april/mai. Vi 

hadde første trening sammen 7. mai, og av den grunn var vi for sent ute til å melde på lag og 

spille kamper på vårsesongen. For oss var dette helt greit da vi hadde mange som aldri hadde 

spilt fotball før, og dette ga oss heller mer tid til å bli litt bedre kjent både med spillet og hver-

andre før kampene begynte. Ved oppstart var vi 12 spillere, mens vi etter ferien og ved av-

slutning av sesongen har vært 11 ganske så stabile spillere. 

  

For høstsesongen meldte vi på ett lag, slik at vi har spilt 8 seriekamper. I tillegg har vi vært 

med på to turneringer, Kiwi-cup på våren og Fart-turneringen på høsten. Totalt sett endte vi 

opp 24 scora mål, 5 ulike målscorere, en seier og resten tap, uten at humøret har vært noe 

dårlig av den grunn. I noen av kampene våre har det vært en tydelig forskjell mellom oss og 

motstanderne, og det var lett å se at vi har kommet i gang ett og et halvt år etter noen av de 

andre lagene som vi har møtt. Men vi har også spilt flere jevne kamper, noe som har gitt stor 

motivasjon til videre spill. Vi synes det har vært en god utvikling blant spillerne på det halve 

året vi har vært sammen, og vi håper inderlig at alle er tilbake til våren klare for en ny sesong. 

En del av jentene har også lyst til å fortsette med fotball i vinter, og vi starter derfor opp med 

vintertreninger på Kirkenær 21/10. 

  

Angående regelendring med mindre 5’er bane og pressfri sone har ikke vi noen erfaring fra 

tidligere år, men opplevde at banestørrelsen som har vært på Gaalaas har vært veldig riktig 

for vårt nivå. Pressfri sone har også vært en meget god regel å spille etter både på trening og i 

kamp. 

  

Det har vært et veldig bra engasjement i laget og blant foreldrene, og sesongen ble avsluttet 

med en veldig hyggelig sammenkomst for barn og foreldre på Gaalaas. 

Bidragsytere på trenersiden har vært Stefan Jørstad, Halvard Bjørkås, Lillian Sjøenden, Roar 

Finstad og Øyvind Backe. Lillian Helstad har vært lagleder og tatt seg av det administrative. 
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MG7 år/ 2007: 
Sesongen 2014 har vært en meget god sesong for guttene på 2007-laget. Vi har deltatt i serie-

spill med to lag hele sesongen, samt at vi har deltatt i to turneringer i løpet av sesongen.   

  

Vi har opprettholdt våre viktigste satsingsområder som er å sikre trygghet og tilhørighet for 

alle barna. Dette ble gjort gjennom å skape gode arenaer for aktivitet på  trening. Totalt har 

det vært stabilt 15-18 spillere på trening. Gjennom sesongen har vi mistet en spiller, mens det 

har kommet en annen inn på laget, slik at laget har hatt 16 spillere på laget gjennom sesong-

en.   

  

Vi meldte på to lag til seriespill, og dette gikk fint gjennom hele sesongen. Vi valgte å legge 

noen av kampdagene på ulike ukedager, slik at vi de ukene kunne stille med de som ønsket å 

spille to, en eller ingen kamper. I de ukene vi hadde lik kampdag for begge lagene måtte vi 

være helt sikre på at vi hadde nok til å spille begge kampene, hvis ikke så måtte vi flytte 

kamptidspunkt. Dette gjorde at alle fikk gode fellesskapsopplevelser, samtidig som de andre 

fikk mye spilletid i kamper. Vi deltok i vårturnering på Storhamar, og spilte også avslutnings-

turneringen på Prestrud. I utgangspunktet hadde vi tenkt å delta på Fart-turneringa, men 

dette valgte vi i samråd med foreldregruppa å avstå fra, da kampbelastningen ville ha blitt for 

stor.   

  

Vi har jobbet for å holde gode og spennende treninger med øvelser som de skal kjenne igjen, 

gjennom repetert øving, samt nye innslag med jevne mellomrom.   

  

Vi opplever at treningene våre har vært med å bidra til svært gode relasjoner mellom barna.   

  

Lagene vår har vunnet de fleste kampene sine gjennom sesongen, og nesten alle barna har 

opplevd å score mål.  Det viktigste for oss har ikke vært resultatet i kampene, men at vi har 

lykkes med å nå fram  med ei god grunnholdning gjennom godt vennskap i gruppa, samt at vi 

ser igjen det som har vært vårt læringsfokus gjennom treningsøktene. Vi har prøvd å legge til 

rette for mestring ved å forberede øktene svært godt. Føring, pasning og skuddferdighet har 

vært de gjennomgående temaene. Laget har jobbet mye med å få til gode pasninger og gjen-

nom det gjøre hverandre gode.   

  

Deler av øktene har inneholdt nivådifferensiering for å stimulere alle barna ut i fra sitt nivå 

og sine ferdigheter. Dette for å løfte alle, også de sterkeste i laget. Det har også hatt en positiv 

innvirkning for at de sterkeste på laget ser at de har ferdigheter som er med å løfter resten av 

spillerne.   

  

I forhold til regelendringene som kom til sesongstart oppleves det fra vår del som spesielt det-

te med pressfri sone har vært meget vellykket.   

  

Det er arrangert foreldremøter gjennom sesongen og vi avsluttet med en fin høstavslutning 

for laget. Den ble holdt på Bowling 1, og alle barna møtte opp til bowling og mat.   

  

Foreldregruppa har vært svært delaktig og positiv i forhold til barnegruppa.   

  

For neste år tenker vi slik stallen er per nå at vi vurderer å melde på ett lag i serien, og rotere 

på de som skal spille slik at kamp-presset blir mindre, og vi får mer tid til å trene. I tillegg 

blir det da lettere å fylle på med flere turneringer gjennom sesongen.   

Treningene er noe som har fått lide litt, spesielt i høstsesongen med mange kamper på få 

uker. Vi mener at det å øve på basisferdigheter er svært viktig i den alderen som våre utøvere 

befinner seg i. Dermed blir det viktig å prioritere treningene og sørge for at det ikke blir for 

mange kamper.   
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Bjørn Brungot, Kristoffer Rauff, Terje Nordby, Geir Eriksen og Jan M.Brenden.   

  
MJ8 år/ 2006: 
Vi startet opp vårsesongen med alle 2006-spillerne fra i fjor (14 jenter). I tillegg var det tre-

fire 2005-spillere og to 2007-spillere som kom på de første treningene. 2007-jentene gikk fort 

over til egen årgang da de startet eget jentelag. 2005-jentene fortsatte å trene med oss utover 

våren, og på det meste var de 7-8 spillere. Noen av dem var med oss på et par kamper, men 

etter hvert falt de fra. Det er kun en 2005-spiller som har vært med hele sesongen. Utover i 

sesongen har det kommet flere 2006-jenter. Ved sesongslutt er vi ca 18 spillere. Hovedandelen 

av jentene kommer fra Kirkenær og Kylstad. Vi har ei jente fra Stavsberg. Dette er en 

kjempefin gjeng med ivrige fotballjenter. 

Terje Fredheim tok over som hovedtrener denne sesongen. Han har hatt ansvaret for 

opplegget på alle treningene, og ledet det ene laget på kamper. På treningene har fokuset 

vært flest mulig ballberøringer på alle spillere. Dette har fungert veldig bra, og jentene har 

hatt stor utvikling i løpet av sesongen. Hege Nordli, Mari Østby-Deglum og Hilde Martinsen 

har vært hjelpetrenere. Bent Roger Hegg og Sverrir Lange har vært oppmenn, og Jan Erik 

Pettersen har vært foreldrekontakt. Støtteapparatet har fungert bra sammen. I tillegg har 

2006-jentene positive og ivrige foreldre. 

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

begge turneringene. Begge turneringene var en positiv opplevelse. 

Vi har hatt med to lag i seriespill. Vi delte jentene inn i to jevngode lag, og vi hadde faste lag 

frem til sommerferien. Etter ferien omrokerte vi litt på lagene. Både Furnes grønn og Furnes 

hvit har vunnet mangel kamper, men vi har også tapt en del. Vi har stort sett hatt 7-9 spillere 

med på kampene, og alle har fått tilnærmet lik spilletid. I år har vi organisert lagene mer, og 

vi har spilt med 1 i forsvar, 2 på midtbanen og 1 spiss. Alle spillerne har rullert på alle 

plassene. Vi har hatt mye fokus på plassering på bana, pasninger og samspill, og dette har 

resultert i stor forbedring i spillet. Den nye regelen med pressfri sone har fungert veldig bra. 

Vi har vært nøye med å trekke våre jenter tilbake, og det har stort sett alle motstanderne 

gjort også. 

På høsten deltok vi på Fart-turnering. Begge lagene spilte bra, og det ble mange seiere. 

Vi hadde et foreldremøte ved sesongstart og et foreldremøte ved sesongslutt. 

Vi hadde en sosial kveld med grilling etter ei trening i vår, og mange av jentene deltok på den 

felles avslutningen for klubben i høst. 

Det har vært en fin sesong for MJ8. Utviklingen hos jentene har vært stor. Herlig! 

 
MG8 år/ 2006: 
Vi avsluttet sesongen med 20 spillere, noen har falt fra og noen har kommet til i løpet av se-

songen. 

  

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

temet fungerer greit og alle har opplevd både skuffelse og seire, og de aller fleste har også opp-

levd å score mål i løpet av sesongen. 

  

Sesongen åpnet med BendIt Cup i Brumunddal allerede før seriestart. Både denne turne-

ringen og vårsesongen i serien ga mye moro for våre to lag. Vi deltok også i Kiwi Cup i Løten, 

fine kamper og ikke minst sol. 

  

Utviklingen fra fjoråret fortsetter, spillet flyter til tider svært bra og vi jobber stadig med pas-

ningsspillet. Samtidig ser vi at også motstanderne blir bedre, så innsats og tilstedeværelse er 

avgjørende for resultatene, der kan vi bli enda bedre. 
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Uttellingen i serien har blitt 12-2-12, så jevnt fordelt mellom seier og tap, med en litt fallende 

trend i høstsesongen sammenlignet med vårsesongen. 

Nye regler har vært positivt for spillet og fungerer greit, stort sett alle motstandere og dom-

mere overholder press-soner. 

  

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. Hele teamet fortsetter neste sesong. 

  

Vi legger opp til frivillig vintertrening «for den som har tid og lyst». Mange har ski- og/eller 

hockeytrening om vinteren, men fint å holde ballen i gang i vinter for de som ønsker, så kom-

mer ikke sesongstarten like brått på. 

  

Alt i alt en bra sesong med mye moro ! 

 

MG9 år/ 2005: 
Trenerteamet har bestått av de 6 som var med forrige sesong, pluss at vi har fått med to til! 

Furnes G09 har denne sesongen vært 27 gutter, altså 4 flere en i fjor( en ut og fem inn) Veldig 

bra oppmøte på treningene, vi har vært over 20 i snitt på trening! 

Det er fremdeles krevende å legge til rette for en meningsfull trening når vi er så mange, selv 

om de individuelle ferdighetene har jevnet seg ut i forhold til i fjor. Vi har fortsatt med å dele 

opp i 4 grupper og har hatt ulike poster på hver trening og alle har i år deltatt på de samme 

postene, vi har ikke hatt spesifikk tilrettelagt ferdighetstrening. Dette har det heller ikke 

vært behov for. 

Vi startet opp med to treninger i uka på vårsesongen, onsdag og fredag; med onsdag som 

hovedtrening og fredag som ’ivrigtrening.’ Veldig bra oppmøte på fredagstreningene på 

vårparten. Vi avsluttet fredagstreningene etter to-tre ganger på høstsesongen, da det ble få 

gutter etter hvert og færre og færre trenere. 

Vi hadde en plan om å få til et mer strukturert opplegg på treningene, noe bedre har det blitt, 

men det er fremdeles en vei å gå. 

Vi er nå 7 trenere på papiret og en lagleder. Lagleder har i år ikke deltatt på treninger og 

kamper i særlig grad, men med 7 trenere så burde det ha gått rundt allikevel. Utrolig nok, 

som de andre sesongene, så blir det trøblete å få kabalen til å gå opp på høsten pga mye frafall 

ifra trenerne. Thomas og Øyvind har vært de stabile og det blir snaut innimellom med så stor 

guttegruppe. 

Vi valgte å melde på to lag til seriespill, pga av trenerstaben ikke er stabil nok til å drifte tre 

kamper pr uke. Vi delte inn i 6 grupper med faste spillere, så rullerte vi på disse; 4 grupper 

spilte kampe hver uke og to grupper stod over. Vi rokka om på gruppene til høstsesongen. I 

turneringer satte vi opp laga fritt utifra påmelding. 

På vårsesongen deltok vi på en turnering, Kiwi cup på Løten og på høsten så deltok vi på 

Maxiturneringa og Fart cup. På alle turneringene så har vi stilt med tre lag. 

Da det ikke ble overnattingsturnering i år så gjorde vi litt mer ut av Maxiturneringa ved at vi 

samlet gutta med familie til grilling på Gaalaas på lørdagen og tok med de gutta som ville, på 

disco i Prestrudhallen etterpå. Vellykket dag. 

Denne sesongen har vi spilt 65 kamper hvor det ble 47 seire, 4 uavgjort og 14 tap. 

Stor fremgang hos størsteparten av laget , mye pasningsspill og vi har hatt mer fokus på 

plassering på bana. For at de mest ivrige også skal bli ivaretatt og utfordret så lurer vi på å 

melde på et 7’r lag til neste år, alternativt bidra opp på G04. Noe spillerfrafall er det meldt for 

neste sesong, men vi kommer nok fortsatt til å være 20 pluss. 

Det blir ikke innetrening før jul, tar ny status i januar. Mange som driver med andre ting 

vinterstid, så det har vært liten interesse for vintertrening i år, samt at de fleste trenerne 

ikke kan. 
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Vi skaffet til veie sponsorer i år, slik at alle gutta har fått overtrekksdel. Ble penger til overs 

som vi brukte på felles grillfest , samt at vi arrangerer bowlingkveld som fotballavslutning for 

guttaJ 

 

MG10 år/ 2004: 
Vi startet opp på nyåret med frivillig vintertrening i gymsalen på Stafsberg. Det var mellom 5 

og 10 gutter som var med i disse treningene. I april startet vi med trening ute på Gaalaas. Vi 

har hatt ei trening pr. uke. Vi var 16 spillere ved starten i april og 18 spillere ved 

avslutningen i september. Veldig bra oppmøte hver trening. 

 

Vi deltok på to turneringer i april. I Moelv stilte vi med et lag, vi spilte tre kamper, en seier, 

ett tap og en uavgjort. Vi deltok på Bendit på Storhamar med to lag, og tre kamper på hvert 

lag, totalt fem seiere og ett tap. 

 

I august dro ni av gutta på turnering i Trysil. Dette var ei sju`er turnering hvor de spilte fem 

kamper og vant alle. En sosial og artig tur for spillere og foreldre. 

I september deltok vi på turnering i Brumunddal. Ei sju’er turnering kun for denne årgangen. 

Vi spilte en uavgjort, en seier og ett tap. 

 

I serien har vi spilt 28 kamper. 14 tap, 10 seiere og 4 uavgjort. 

 

Trenerteamet har bestått av Knut Jørgen Stramrud som hovedtrener og Camilla Gjerlaug 

som hovedlagleder. Michael Holmvik, Trond Ulvolden og Gjermund Gjerlaug som trenere. 

 

MJ10 år/ 2003/2004: 
Startet året med vintertrening på Kylstad fra nyttår. Fikk mange fine treninger her og hadde 

også besøk av Mark på en treningsøkt. Det er veldig populært og jentene vil nok gjerne ha mer 

besøk av han. 

Startet vår-sesongen med 21 spillere som fort ble 20, men de var stabile resten av sesongen. 

Meldte på to lag i serien og det har fungert veldig greit. 

Har spilt 25 seriekamper totalt, vunnet 11, tapt 13 og uavgjort 1. 

Meldte oss på to turneringer, Biri jentecup som ble avlyst, men hoppet da over til 

Lillehammer cup. Meldte på to lag her. Denne gikk over en dag og var en helt grei turnering. 

På høsten meldte vi oss på Fåbergturneringa med to lag og med overnatting i Hafjell , dette 

ble nok årets høydepunkt. Jentene storkoste seg og det ble stor stas med overnattingen i 

leiligheter. Både store og små koste seg. J 

Ble nok en del tap på turneringene men det som er positivt er at jentene alltid er like blide. 

  

Har vert 3 trenere denne sesongen hvor to har litt skiftarbeid men dette har fungert ganske 

greit. Er av og til vi har endt med en trener og det har vi erfart at ikke er så gunstig. Det er 

stort sett 14-15 i snitt på treningene og da er det greit å være flere slik at vi får delt det opp 

litt mer. 

  

Hanne Line melder seg av trenerjobben etter denne høsten og vi trenger  da sårt  flere som 

kan være med som trenere. 

Kommer til å starte neste sesong med spillermøte for å få satt litt regler for treninger. 

Jentene får selv være med i håp om at de skjønner alvoret og at vi kan få litt mer strukturerte 

treninger fremover. De ar så store nå at vi bare må sette ned foten. 

  

Ellers en super sesong med masse positive opplevelser! 

  

Margrete, Hanne Line og Ann Kristin 
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LG11 år/ 2003: 
 

LG11 begynte sesongen med 17 spillere og endte opp med totalt 19 spillere ved sesongens 

siste kamper - fordelt på to antilag. Lagene har stort sett rullert hele sesongen, men 

trenerteamet valgte å endre lagsammensetningen til høstsesongen – dette etter ønske bl.a. fra 

guttene og foreldregruppa. Det har vært en liten utfordring å finne de rette (og beste) 

lagsammensetningene, men alt har ordet seg til det beste for alle.  

  

En spiller kom fra Brumunddal ved årets start en spiller kom fra Storhamar ved 

sesongslutt. Til sammen har lagene spilt 27 kamper i serien (13 + 14). Vårsesongen/seriestart 

for 7’er fotballen startet med en kjempeinnsats fra gutta, med mye bra selv om resultatene 

ikke gikk helt vår vei. Høstsesongen begynte noe ”svakt”, men gutta kom seg og innsatsen var 

det ingenting å si noe på ved sesongslutt. Totalt sett ble det flest tap – selv om innsatsen tilsa 

at det var mer jevne lag i mange av kampene.   

  

Resultatstatistikk:  

Seire5  

Uavgjort4  

Tap18  

  

Vintertreningen 2013/2014 var fram til nyttår på Kirkenær Skole og fra nyttår på FUSK.  

Vi har gjennom vår- og høstsesongen hatt 1 trening + 2 kamper i uka. Dette pga. at vi meldte 

på to antilag til serien. Flesteparten av gutta har vært med på rulleringer og spilt noen uker 2 

kamper. Juli måned var treningsfri måned. Treningene og kampene har hatt stabilt oppmøte 

gjennom hele sesongen.   

  

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

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

bowling – her var det også 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.   

  

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

  

Første året med 7’er fotball har bare vært av positiv betydning for gutta – gutta synes det har 

vært langt mer moro å spille fotball.  

  

Vi har deltatt på følgende cuper:  

Elteracup i Limtrehallen08.03.14  

Bendit Cup Brumunddal27.04.14  

BDO Cup Storhamar10.05.14(hospitering av 2004-gutter)  

Maxiturnering Storhamar23. og 24.08.14  

Jubileumsturnering Løten21.09.14(hospitering av 2004-gutter og en 2005-gutt)  

  

Noen av gutta har deltatt på TINE Fotballskole og Excel Fotball Akademiet i år.  

Trenerteamet har hatt et godt samarbeid og har foruten hovedtrenere Maths og Bjørnar, og 

lagleder Trude, bestått av Frode og Bengt. Bestefar til Daniel (Morten) har også bidratt på 

treninger. Ann Kristin (mamma Mikkel) ble valgt til foreldrekontakt for 

laget/foreldregruppa.   

  

Regelendring i barnefotballen (nytt fra denne sesongen)  
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Inntrykket vi sitter igjen med etter endt sesong er at denne regelendringen på langt nær har 

vært praktisert i alle lag vi har møtt. Regelendringen bør følges opp/informeres i langt større 

grad av dommerne som dømmer kampene.  

 

LG12 år/ 2002: 
Spillegruppa har bestått av 15 spillere og ett lag. Vi begynte med innetrening/vintertrening 5. 

januar med variert oppmøte – alt fra 3-4 til 9 spillere. Da seriespillet begynte delte vi 

spillergruppa inn i 3 puljer a 5 spillere i hver. 2 puljer spilte i hver kamp, mens en stod over. 

Vi har spilt 15 seriekamper, derav 14 tap og 1 seier. Vi har scoret 44 mål og sluppet inn 159. 

Vi har hatt to treninger i uka og det har vært bra oppmøte. 

Vi har deltatt på 2 turneringer: Romedal (dagsturnering) og Grue (helg med 2 overnattinger). 

Grue-turneringa var bra og en opptur for laget med en seier og en uavgjort, samt to knepne 

tap. 

Humøret i spillergruppa har vært veldig bra, selv om vi har gått på noen store tap. 

Støtteapparatet har bestått av 2 trenere og en lagleder. 

Nye spilleregler/banestørrelse 

Når det gjelder ny banestørrelse er det bare vi (Furnes fotball) og Storhamar som har 

praktisert det. Det virker som de andre lagene ikke har hørt om de nye reglene. Når de har 

vært på besøk hos oss så lurer de på om det ikke er femmer-bane vi spiller på. Når det gjelder 

press-sone har det fungert greit. Det samme gjelder at vi kan sette inn 1 spiller til når vi 

ligger under med 4 mål. 

 

LG13 år/ 2001: 
Sportslig og sosialt har 2014 sesongen vært en stor suksess. Vi har spilt 61 kamper og har 

vunnet 42 av disse. 

Vi er pr. i dag 21 spiller og det er supert for vi har økt med 2 spillere. Mange har deltatt på 

vintertrening og noen har andre idretter de driver med om vinteren. 

I vårsesongen hadde vi begge våre lag i 2.div og begge lag vant sine puljer og rykket opp til 1. 

div. Etter en prat med gutta valgte vi å beholde begge lag i 1.div i høstsesongen. Også her 

gjorde vi det bra og ett lag vant avdelingen og det andre laget kom på en fin 4 plass. 

I år som i fjor var en del av spillerne med på laget over G14 og dette har gjort at vi allerede i 

år har fått en del 11`er trening, noe som er positivt for neste sesong da vi selv skal spille 11`er 

Vi har deltatt på 2 turneringer. På Briskeby turneringen hadde vi med 2 lag, hvor det ene 

laget vant alt på lørdag og kom til a-sluttspill og gikk ut etter første kamp og det andre laget 

hadde litt tøffere motstand lørdag og kom i b-sluttspillet og vant denne. På Grue gjorde vi 

akkurat det samme, et lag i a-sluttspill og et lag i b-sluttspill som laget vant. Begge 

turneringene er fine turneringer å være med på og anbefales. 

Gutta er positive ambassadører for Furnes når vi er ute på kamper og turer og for de yngre 

spillerne i klubben på Gålås. 

Fram til jul trener vi 2 dager i uka og etter jul vil vi øke med en økt til. Dette blir en basis økt 

i gymsal. 

 

SJ14 år/ 2000/2001: 
Sportslig  

Laget har etter vår mening hatt en meget god spillemessig fremgang gjennom sesongen. Det 

er blitt mer lagspill, fotballforståelsen øker og etter hvert også et betydelig bedre samspill der 

særlig enkelte av spillerne er blitt gode på å finne hverandre.. Særlig mot slutten 

av høstsesongen har vi hatt flere kamper med  bra og offensivt spill. Vi har dog i store deler 

av sesongen slitt med to ting:  

Å score mål  

Å holde det samme høye nivået gjennom hele kampen  
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Det første har påført oss en del knepne tap, som for eksempel i alle kampene i Kattegat Cup 

der vi hadde svært mange sjanser og skuddene dundret i retning av mål – men ingen gikk inn. 

Det andre har ført til noen arbeidsuhell og litt store tap, til tross for bra spill i store deler av 

disse kampene også.  

I vårsesongen ble vi nr 7 av til sammen 9 lag i vår gruppe. Vi fikk 7 poeng, og de tre lagene på 

4. til 6. plass fikk 10 poeng. Men kun en seier til så hadde vi fort hatt en langt bedre plass. Nå 

i høstsesongen er vi blitt nr 5 av 5 lag. Vi har 6 poeng, og de to lagene foran oss har 7 poeng. 

Her er dog ikke alle kamper ferdigspilt for noen av de andre lagene, men som dette viser så er 

det ikke langt opp til tredjeplassen.  

Til tross for litt mager poengfangst så har det også vært en del flotte oppturer gjennom 

sesongen:  

Max-turneringa: vi kom til A-sluttspillet, og selv om vi røk ut tidlig der så ble vi ikke sist i A-

sluttspillet heller !  

Seieren mot Ottestad: vi vant 4-3 over serie-2’eren Ottestad  

Seieren over Stange i sesongens aller siste kamp: knallspill og offensivt angrepsspill ga seier 

en herlig seier med hele 6-1 !  

Områder der vi særlig bør forbedre oss er fortsatt:  

å få bedre kondisjon,  

å bli bedre på skudd/ i scoringsposisjon og  

teknikktrening / ballkontroll  

  

Trenere og støtteapparat, med videre  

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

Morten Lunna har vært foreldrekontakt.  

Det har vært gjennomført foreldremøter vår og høst.  

  

Spillere  

Gjennom vinteren var det 12 faste spillere som deltok med tilnærmet full oppslutning for alle 

på alle treningene gjennom vinteren. I løpet av sesongen har det tilkommet 2 spillere, og enda 

en nå helt på tampen. I tillegg har det vært gjesteopptreden fra en tidligere spiller pga prekær 

spillermangel i en kamp.  

Vi går ut av sesongen med 15 spillere. Vekst i spillerstallen for jenter i denne alderen er ikke 

verst! Det er kanskje vår største seier og suksess denne sesongen også !!  

Vi har gitt spillerne individuelle tilbakemeldinger – skriftlig og muntlig – på hva de er gode 

på og hva de bør jobbe med å forbedre, samt på egentreningsinnsatsen.  

  

Treninger  

Vi trente ute på Gålås så lenge det var mulig utover høsten. Deretter en liten ferie til vi 

fikk inneplass. Vi trente deretter inne i KØFF-hallen en gang i uka og i gymsal en gang i 

uka gjennom vinteren.  

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

Gjennom sommerferien fikk alle utdelt en treningsdagbok, som ble samlet inn og gjennomgått 

etter ferien.  

Det har vært bra og stabilt treningsoppmøte gjennom hele året.  

  

Turneringer  

Vi har deltatt i følgende 3 turneringer:   

Lillehammer sommercup  

Kattegat Cup  

Maxi-turneringa  

Kattegat Cup medførte knepne tap med ett eller to mål i hver kamp fordi vi ikke scoret, men 

opplevelsesmessig og sosialt var det en stor opplevelse. Alle ønsker seg tilbake  neste år!  
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En annen stor turneringsopplevelse var Maxi der vi kom til A-sluttspillet! Det hadde vi 

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

  

Kamper  

Vi har spilt til sammen 30 kamper fordelt med 1 treningskamp, 13turneringskamper og 

16 seriekamper. Resultatmessig har dette fordelt seg slik:  

  Kamper  Seier  Uavgjort  Tapt  Mål  

Serie  16  4  1  11  51-80  

Turnering  13  3  1  9  15-26  

Trening  1  0  0  1  1-5  

SUM  30  7  2  21  67-111  

  

Tre spillere har spilt alle 30 kampene, og ytterligere 4 har deltatt i 27-29 av kampene.  

Sosialt  

Det sosiale miljøet i laget fremstår som meget godt.  

Vi skal avslutte sesongen med en liten intern turnering, inkl foreldrelag og trenerlag – med 

påfølgende ”gallamiddag” på Gålås.  

  

Neste sesong  

Vi tror vi nå har en ganske stabil stamme av spillere og håper sterkt på at alle blir med 

videre. Da har vi grunnlag for 11’er-lag neste sesong! Det er også ”rykter” om mulig tilgang på 

ytterligere 2-4 spillere.  

Vi legger opp til minst to ukentlige treninger gjennom vinteren for å forberede oss best mulig 

på kommende sesong.  
  

SG14 år/ 2000: 
Spilte vår første sesong med 11’er fotball. Med kun spillere hadde vi ikke klart det uten hjelp 

fra 2001, og ved noen tilfeller også 99–spillere på dispensasjon. Vi hadde med oss 3-5 

underårige per kamp. Og belastningen på noen av disse 2001 gutta ble vel stor på 

høstsesongen. 

 

Før seriestart spilte vi 10 treningskamper før seriestart for å lære oss det større spillet, men 

også litt for treningens skyld da treninger med 12 spillere kunne bli vel mye småspill! 

Laget ble nummer to i 2. divisjon i vårsesongen med kun ett tap, mot Løten 2-3 som rykket 

opp. Andreplassen var også kvalifisert for opprykk, men i samråd med 2001 og av hensyn til 

belastningen takket vi nei til opprykket.  

 

Laget var med på Limtreturnering på vinteren, på Storhamar like før seriestart og Kategatt 

Cup på sommeren. Skulle vært med i Trysil Cup på høsten, men den ble avlyst for vår 

aldersklasse, og for sent til at vi fikk erstattet med annen turnering. 

 

Høstsesongen resulterte i en ny andreplass i 2.divisjon og med ett surt tap for Rena som vant. 

Vi ble dog mest scorende og samtidig det laget som slapp inn færrest mål. 

 

Dette var også det siste året hvor G2000 var sammen alene. Fra og med 2015 er det 

sammenslåinger med andre årganger. Det skal bli spennende. 

 

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 alltid stiller opp og støtter laget. 
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G16/1998-99: 
Spillergruppe:   

G16 har bestått av totalt 29 spillere fordelt på 14 G98 gutter og 15 G99 gutter. Gruppa 

inneholder både spillere som møter på «alle treninger» og spillere som kommer innom av og 

til. I tillegg har 8 G14 gutter vært med og trent/spilt kamper gjennom sesongen.  

  

Etter mange sesonger med få skader så ble 2014 et år med svært mange skader. Vi har hatt 

spillere ute gjennom hele sesongen med alle mulig tenkelige skader (brudd, menisk, overtråkk, 

Akilles problemer osv). Skadene preget dessverre mye av vårsesongen og det er først på 

høsten at det begynte å løsne spillemessig.  

  

Sosialt så har dere vært en kjempeflott gjeng som har vært kompiser på tvers av 

alderstrinnene. Det har vært vanskelig å se at vi har hatt to alderstrinn samlet.  

  

Støtteapparatet:  

Sigmund G. – Hovedtrener  

Erik S – Trener  

Cato T. – Trener   

Rune H – Trener  

Roar F – Trener  

Christoffer K  – Trener  

Morten L.A. – Hovedlagleder  

Roy – Lagleder     

  

I tillegg har vi fått god hjelp fra Bjørn B. som har hatt ca. 10 økter gjennom vinteren.  

  

Treninger:  

Vi har gjennom sesongen gjennomført 98 treninger. To gutter har også vært med a-laget og 4 

gutter har vært litt med juniorlaget. Det har vært en gjeng med svært godt humør på trening, 

men litt sprik i treningsoppmøte, «seriøsitet» og evnen til å se sammenhengen mellom det vi 

øver på og hvordan vi ønsker å spille.   

  

Oppmøtet gjennom sesongen har vært på 63 %. Det betyr at vi i snitt har manglet 10-12 

spillere på hver eneste trening. Vi har aldri vært alle mann på en trening i løpet av de 98 

øktene. Det meste vi har vært er 25 (på en trening) og 24 (på to treninger). Til sammenligning 

lå G99 på over 85% i snitt 2013 og det var stort sett i ferien at noen var borte.  

  

Årsaker til svakt treningsoppmøte:  

Skader og sykdom   

Andre aktiviteter som håndball, trafikalt grunnkurs, konfirmasjon, eksamen, musikk, og 

ferie  

Ikke gitt beskjed (ca. 200 treningsfravær som har gjort det noe uforutsigbart)  

  

Selv om det er mye som skjer og vi har hatt mange skader så har treningsoppmøtet vært 

vesentlig lavere enn det vi trenere forventet.   

Page Break  

  

Kamper:  

Resultatmessig så hadde vi en veldig røff vårsesong. Kombinasjon litt tynt på trening, en del 

som kanskje har trent litt lite tidligere år samt mange skader gjorde at 1. divisjon ble litt for 

tøft. Det hjalp heller ikke at vi i en periode snakket hverandre og laget ned med å si hvor 

dårlige vi var. Egenskapen å bygge hverandre opp og finne ting vi gjør bra er veldig viktig for 

å kunne lykkes!   
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Vi har spilt totalt 65 kamper i år. Totalt har det blitt 23 seiere, 5 uavgjorte og 37 

tap. Sesongen under ett så har vi lagd totalt 134 mål og sluppet inn 163. Inklusiv G14 gutter 

så har 31 ulike spillere lagd mål (tar med straffekonken mellom FF1 og FF2 på Maxi).   

  

Vi hang med i svært mange kamper på våren, men lagmoralen var ikke helt god når det 

buttet litt imot og det raknet i et par enkeltmatcher. I disse kampene kom også forskjellene i 

«ambisjoner» tydelig frem hvor enkelte jobber hardt hele veien for å kunne snu en negativ 

trend, mens noen kommenterer at de spiller for «moroskyld».   

  

Høstsesongen har vært positiv. Vi har spilt mye bra fotball og plukket mange poeng. Furnes 

1 havnet på 3./5. plass (avhengig av siste kamper), 4 - 1 - 3 og 26-16 i målforskjell i en pulje 

som ikke var så langt unna nivået i 1. divisjon. Furnes 2 havnet på 2. plass, 5 - 1 - 2 og 26-15 i 

målforskjell. Totalt 9 - 2 - 5 og 52 – 31 i målforskjell. De 5 tapene i høst var alle ettmålstap, og 

vi kunne fort ha klatret høyere.  

  

Turneringer:  

Årets hovedturnering var Norway Cup hvor vi stilte med to lag og 30 spillere. Vi var med på 

en vårturnering på Storhamar og Maxi Turneringen.  

  

 Junior/ G1995-96-97: 
Vi har i løpet av vinter og sommersesongen gjennomført 82 treninger og 18 kamper, pluss 

turneringskamper. Totalt har 38 spillere vært innom trening i løpet av sesongen, 33 spillere 

har spilt kamp for Furnes. Bra framgang gjennom sommeren; 1 seier og 3 tap i 4 

treningskamper i vinter, 2 seiere og 5 tap i vårsesongen, 3 seiere, 1 uavgjort og 3 tap 

på høsten. En turnering i Danmark, 17 spillere var med, stor suksess. Vi har praktisert 

spilletid foran resultat, gjennomsnittlig spilletid har vært 72%, kun 1 spiller har under 50%. 

kun 1 spiller har 100% spilletid (keeper). 


