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Sportsutvalget for Yngres Avdelings Årsrapport for sesongen 2015: 
 

Sportsutvalget for Yngres Avdeling har bestått av: 

 

Leder/ sportsansvarlig Ole Morten Bratberg 

Nestleder Vebjørn Hage 

Banefordeling Per Otto Olsrud 

Webløsning Sigmund Grønland 

Spillerutvikler Tom Helgesen 

Dommeransvarlig Oppsett: Kjetil Østerhagen/ 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 

 

 

Annus mirabilis: 
2015 vil gå inn i historien som et annus mirabilis, vidunderår, for Furnes Fotball. Året da vi 

fikk gjennombruddet i forhold til endelig kunne starte bygging av kunstgressbane, året da vi 

fikk i stand og tok i bruk Hullemannhallen, året hvor klubben markerte seg veldig positivt 

politisk i forbindelse med kommunevalget, året hvor vi arrangerte en meget vellykket Bry 

Deg-kveld, året hvor en Furnes-dommer igjen vant pris (årets assistentdommer) og året hvor 

vi vant kåringen «årets arrangør av Tine Fotballskole i Indre Østland Fotballkrets! 

 

I tillegg var det et år med god vekst i medlemmer og aktivitet. Sportslig gjorde flere av lagene 

våre det godt og vi skapte mange positive opplevelser.  

 

Den sportslige aktiviteten 

Totalt 26 Furnes lag deltok i seriespill fra Yngres Avdeling. I tillegg meldte klubben på både 

A-lag for menn og kvinner (7’er), men måtte trekke disse lagene pga for få spillere. 

 

Totalt har det vært 355 spillere i 2015. Den gode veksten fortsetter.  

 

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 2015: 

5-er fotball - Det er totalt 13 lag som har spilt 5’er fotball i serie. 

 

Årgang Jente Gutt 

2010 Mix 5 år – lekeparti 

2009 Ikke deltatt i serie Ikke deltatt i serie 

2008 Minijente 7 år – 1 lag Minigutt 7 år – 2 lag 

2007 Minijente 8 år – 1 lag Minigutt 8 år – 2 lag 

2006 Minijente 9 år – 1 lag Minigutt 9 år – 3 lag 

2005  Minigutt 10 år – 3 lag 

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

 

Årgang Jente Gutt 

2004 Lillejente 11 år – 2 lag Lillegutt 11 år – 2 lag 

2003  Lillegutt 12 år – 2 lag 

9-er fotball - Det er totalt 2 lag som har spilt 9’er fotball. 

 

Årgang Jente Gutt 

2002  Smågutt 13 år – 2 lag 

 

11-er fotball - Det er totalt 5 lag som har spilt 11’er fotball. 

 

Årgang Jente Gutt 

2001  Smågutt 14 år – 1 lag 

1999/ 2000 (G/J16) Jente 16 år – 1 Gutt 16 år – 2 lag 

1998/1997/1996 (Junior)  Junior G19 – 1 lag 

 

 

Nederst i denne årsrapporten kan du lese oppsummering av sesongen 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.  

 

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: 

Også i år startet vi opp lekeparti for 5-åringer. Tidligere års erfaringer viser at vi bør skille 

gutter og jenter så fort som praktisk mulig. Men for kommende år bør nok klubben legge inn 

enda mer ressurser på å få lekepartiene enda bedre i gang. 

 

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. Ca 20 spillere har vært med. 

 

Nytt årskull: 

2009-årgangen ble en stor gruppe med ca 35 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. Disse 

gruppene trente gjennom hele sesongen og deltok på turneringer. Gruppen prøvde ikke ut 

nyvinningen med 3’er fotball. 

 

Trenerkurs 

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

I 2015 var det bare 1 som tok delkurs på NFF C-lisens. Men vi hadde bra deltagelse på 

Barnefotballskvelden sammen med Vang FL. I tillegg fikk Tom Helgesen plass på 

Morgendagens Trener. Furnes Fotball har med det to trenere som har fullført det programmet. 

 

Vi hadde også et eget trenerkurs med de engelske instruktørene under Akademiet. Og etter 

sesongslutt har vi hatt to interne treningsforum i treningshallen. 
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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 veldig merkbar. Denne vårsesongen fikk vi også til dels store utfordringer med 

overvann, og måtte stenge hovedbanen ved 5-6 anledninger. Dette medførte ganske mange 

flyttinger av kamper og treninger. Mange lag måtte også greie seg på mindre områder til 

treninger. Men lagene tok denne utfordringen på en sporty måte, men vi ser nok alle frem til 

bedring med kunstgress og flomlys.  

 

Veldig mild vinter og tidlig vår gjorde at naboklubber med kunstgress fikk et 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 matcher oss når det gjelder kvalitet og antall dommere. I år hatt 27 klubbdommere, 

4 rekruttdommere og 2 kretsdommere. 

 

Klubbdommere: 

Pål R. Berg avholdt klubbdommerkurs i forkant av sesongen. Hele 27 klubbdommere 

gjennomførte kurset og dømte kamper i 2015-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. 

 

Kjetil Østerhagen har stått for dommeroppsettet, og dette har fungert bra. Det tar noen 

ganger litt lang tid før dommerne bekrefter at de tar dommeroppdraget sitt, men stort sett går 

det bra.  

 

Rekruttdommere: 

Nikolai Bratvold, Tom Helgesen, Even Stafsberg og Ansten Stafsberg har vært 

rekruttdommere og representert Furnes Fotball i sesongen 2015. Nikolai har i 2015 dømt 

Adidas Cup, dømt i 4. divisjon og vært assistentdommer i 3. div, og med det rykket opp til 

kretsdommer i løpet av sesongen. 

 

Kretsdommere: 

Pål Riiser Berg: jubilerte i 2015 med sin 10. sesong i 3.divisjon med til sammen 13 kamper. 

Fikk også comeback som assistentdommer i Oddsen-ligaen (2. divisjon). Pål var også i år 

ansvarlig for klubbdommerkurs i Furnes. 

 

Sondre Sørensen Kielland: Har i 2015 vært assistentdommer i de fleste serierundene i 

Oddsen-Ligaen (2. divisjon), og vært hoveddommer i 4. divisjon. Sondre er i en egen 

talentgruppe for assistentdommere, og etter sesongen ble han kåret til årets assistentdommer 

i Indre Østland Fotballkrets!  
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Tine Fotballskole 

Fotballskolen ble arrangert på Gaalaas 12.-14. juni. 

 

95 spillere deltok på årets fotballskole, i tillegg deltok nesten 30 ungdommer som 

gruppeansvarlige. 

 

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, J16 og G14 stilte opp som gruppeansvarlige og fulgte gruppene rundt. De 

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

 

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

hjelp fra foreldre dette på en utmerket måte. 

 

Ved Indre Østland Fotballkrets sitt kretsting for sesongen 2015 ble Furnes Fotball 

tildelt prisen som året arrangør av Tine Fotballskole i fotballkretsen! 

 

Samarbeid med Mark Fagan 

Nok en gang har vi hatt besøk av Mark Fagan som har trent og inspirert lagene våre på en 

utmerket måte. Det ble ikke noe høstbesøk i 2015, men Mark var hos oss i vinterferien og 

trente både på dagtid og på kvelden. 

Fotball akademiet 

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

opplegg. Denne gangen var de 60 plassene nesten fulltegnet. Stor takk til Janne, Edgar og 

Vebjørn 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 

Vinteren 2014/ 2015 trente lagene i Køff, Hias, Fagerlundhallen, og på de lokale Furnes-

skolene.  

 

Vinteren 2015/ 2016 tok vi i bruk Hullemannhallen, hvilket er et fantastisk løft for klubben. 

De fleste lagene får trent mer, og opplever at treningsoppmøte stiger. Flere spillere er med på 

vintertrening og flere spillere trener oftere. I tillegg fungerer hallen som et samlingssted for 

klubben. 
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Oppsummering av sesongen 2015 per lag. 

-skrevet av lagene selv: 

 

MIX5 år/ 2010 - Lekeparti: 
Jentene: Øyvind Backe og Kristin Hegsvold har ledet an i gruppen med 8 spilllere. 

Guttene: Lars Olav Lilleengen og Thomas Strandby har vært trenere med 11 spillere. 

 

MG6 år/ 2009: 
Ikke levert – 22 spillere. 
 

MJ6 år/ 2009: 
Ikke levert – 13 spillere. 
 

MJ7 år/ 2008: 
Vi har hatt en fin gjeng med 2008-jenter denne sesongen. Det har vært litt utfordrende at vi 

til tider har vært få spillere, med kun en eller to innbyttere på kampene. På tross av det har 

jentene spilt utrolig bra, og sesongen endte med ett tap, en uavgjort og resten seiere! Hvis 

noen har lyst til å spille fotball er de hjertelig velkomne på laget vårt. Øystein Sund, Thea 

Øvergaard, Guro Bjerke og Jan Erik Pettersen har vært trenere og lagledere. 

 

MG7 år/ 2008: 
Total 22 spillere har vært med i løpet av 2015 og stammen for sesongen har vært 20 spillere. 

Vi har vært 2-3 stk i støtteapparatet og det har fungert bra. Guttene har deltatt på 2 

turneringer. En før sesongstart på Storhamar og en på høsten som ble arrangert av Fart. 

Begge turneringene er kompakte og fine for denne årgangen. 

 

Vi hadde 2 lag i serien hvor vi satte faste lag over 3 uker og så gjorde en rotasjon på oppsettet 

med nye 3 uker. Lagene har vunnet og tapt omtrent like mye og guttene begynner å bli en 

sammensveiset gjeng. Treningene har vært preget av mye humor og lek. 

 

Flere av guttene har ved noen anledninger fått delta på G2007 sine treninger og det har vært 

stas for de ivrigste. 

 

MJ8 år/ 2007: 
J2007 (J8) har holdt aktiviteten i gang gjennom hele vinteren ved innetreninger i gymsalen 

på Kirkenær. Der har vi hatt noe varierende oppmøte fra med alt fra 4 til 10 stk. Ved oppstart 

av utesesongen hadde vi mistet 2 jenter fra i fjor, slik at vi nå var 10 spillere. Før ferien fikk 

vi derimot med en ny spiller fra Kirkenær, slik at vi har vært 11 ganske så stabile spillere på 

treninger og kamper.  

 

Vi har spilt totalt 26 kamper i år, der 12 av kampene har vært på 4 ulike turneringer, og de 

resterende 14 i serien. På vårparten deltok vi på Bend It turnering i Brumunddal og Kiwi cup 

Løten. På høsten var vi med på Fart turneringen og Sparebanken Hedmark 

avslutningsturnering på Storhamar. Alle turneringer har vært over 1 dag, da vi synes det 

passer veldig fint for denne aldersgruppen.   

 

Fra å vinne 1 av 14 kamper i fjor, har vi i år vunnet 15 og spilt 2 uavgjort av de 26 kampene i 

år. Det må kunne sies å være stor fremgang, og har naturlig nok vært god motivasjon både for 

spillerne, trenerne og publikum. Det har vært ganske tydelig at vintertreningen har gjort godt, 

selv om vi også prioriterte mye lek på disse øktene. Selv med kun 3 tap i serien, er nok det 

aller mest gledelige at samtlige av de 10 spillerne som startet sesongen i mai, har kommet på 
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scoringslisten i løpet av året. For noen var nok overraskelsen større enn andre, og smilet var 

nesten i ferd med å gå helt rundt da de så at også de kunne få ballen i mål. Vi synes også det 

var hyggelig å avslutte sesongen med nøyaktig 100 scorede mål. 

 

En stor glede er at samtlige 11 spillere har sagt at de ønsker å være med på vintertrening. 

Siden vi ikke er så mange spillere i utgangspunktet, håper jeg at vi får til dette på den ene 

dagen som alle har sagt at de har mulighet. Da vil vi fortsette å jobbe med basisferdigheter og 

spilleforståelse. Forhåpentligvis klarer å gjøre spillerne enda tryggere med ball, slik at laget 

blir jevnere, og at enkeltpersoner ikke blir så dominerende.  

Sesongen ble avsluttet med en hyggelig sammenkomst på Gaalaas, der det blant annet ble 

vist frem video og bilder fra sesongen, samt utdeling av diplom til spillerne.  

De som har hatt ansvaret på trenersiden har vært Roar Finstad, Stefan Jørstad, Halvard 

Bjørkås og Øyvind Backe. Lillian Helstad har vært lagleder og tatt seg av det administrative.  

MG8 år/ 2007: 
Gjennom sesongen 2015 har gutter født 2007 hatt nok en fin sesong. Vi har deltatt i seriespill 

med ett lag i vårsesongen og to lag i høstsesongen. I tillegg har vi deltatt i noen turneringer 

denne sesongen og alle disse turneringene har vært meget positive. I vårsesongen deltok vi på 

Storhamarturneringa og på Briskebyturneringa. I høstsesongen deltok vi på Fart-turneringa 

og på Prestrudturneringa.   

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.  Vi har hatt 

et fantastisk treningsoppmøte på alle våre treninger gjennom hele sesongen og har stort sett 

hatt fullt oppmøte, det vi si 20 -22 spillere på alle treningene gjennom sesongen.   

Totalt har det kommet fire nye spillere til laget gjennom denne sesongen. Med det som bak-

grunn valgte vi å melde på to lag til høstsesongen og det har fungert fint. Vi har også i høstse-

songen bidratt med to spillere opp til ukentlig hospitering for gutter født 2006.   

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 våre har vunnet svært mange kamper 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.   

Det er arrangert foreldremøter gjennom sesongen og vi har snakket der om hva som er grunn-

laget for vår tenkning rundt laget. Foreldreinvolvering i forhold til turneringer og seriespill 



Furnes Fotball: Sportsutvalget for Yngres Avdeling 
Årsrapport for sesongen 2015 

Årsberetning_Furnes_Fotball_Sportsutvalget_2015 

 Side 8 av 15 

har vært viktige for oss, samt jevnlige samtaler knyttet til å være positive som foreldregruppe 

for alle våre spillere i forbindelse med kamper. Stort sett hele laget møtte også opp til Furnes 

fotball sin avslutning på Gaalaas.   

Vi opplever å ha ei svært positiv og delaktig foreldregruppe rundt laget vårt, og totalt er vi nå 

fire trenere og to oppmenn som jobber tett rundt laget.   

Lagte har fått treningstider på FUSK gjennom vinteren og det vil bli avholdt treninger der for 

de som ønsker det.   

Geir Eriksen, Per Ivar Hansgård, Kristoffer Rauff, Terje Nordby, Bjørn Brungot og Jan Mag-

ne Brenden.   

MG9 år/ 2006: 
Ved sesongstart hadde vi 22 spillere, et par stykker har falt fra underveis. 

 

I vårsesongen stilte vi med tre lag i G9-serie. Spillere og lagledere har rullert mellom lagene. 

Resultatmessig var vårsesongen litt tung, høstsesongen noe bedre. Generelt sliter vi vel med 

at sesongstarten kommer litt tidlig, men det blir bedre med Hullemann og kunstgress ! 

 

I høstsesongen la vi på ytterligere en dimensjon ved å stille lag også i G10-serien. Dette har 

gitt guttene et ekstra gir og mange fine kamper. 

 

Systemet med rullering fungerer greit og alle har opplevd både skuffelse og seire, og de aller 

fleste har også opplevd å score mål i løpet av sesongen. 

 

Sesongen åpnet med Limtre Cup i Moelven allerede i april. Vi deltok også i Kiwi Cup i Løten i 

mai, Eidsvold Turn Cup i august og Fart Cup i september. 

Mange fine kamper, spennende på Eidsvold å møte «kjente» lag som Vålerenga og Lillestrøm. 

 

Vi har også planer om å delta på vinterturnering i Kongsvinger i desember. 

 

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

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

er avgjørende for resultatene, der kan vi bli enda bedre. Tilvekst av spillere gjør også at det er 

noe mer strekk i laget enn i fjor. 

 

Hovedtrener for laget er som tidligere år 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 

kommer ikke sesongstarten like brått på. Tor Ingar tar ansvar for vintertreningen. 

  

Vi kommer også til å sende ut evalueringsskjema som spillerne gjennomgår sammen med sine 

foreldre.  

  

Kommende sesong vurderer vi å stille et lag i G11 og to lag i G10 neste sesong. Vil avhenge av 

hvilket samarbeid vi får til med lag over (2005), under (2007) og på siden (J 2006). 
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MJ9 år/ 2006: 
Jenter 9 startet sesongen 2015 med 17 jenter, og avsluttet sesongen med 17 jenter. Ei jente 

sluttet grunnet flytting før sommeren, og omtrent samtidig begynte ei ny jente. I 2014 avslut-

tet vi med 18 spillere, noe som betyr 1 spiller minus fra 2014-sesongen. Alle skolene er repre-

sentert, men det er en klar hovedvekt på jenter fra Kirkenær, der hele 10 jenter på laget går. 

6 jenter går på Kylstad og ei på Stavsberg.   

Terje Fredheim er hovedtrener, og Sverrir Lange er trener. Bent Roger Hegg, Jan Erik Pet-

tersen, Elin Engeskaug og Gunn Reidun Enger deler på anvaret for lagledelse, samt at de har 

ansvar for materiell, dugnader, foreldrekontakt, økonomi etc. Foreldregruppen oppleves som 

sunt engasjerte og delaktige i fotballtilbudet til jentene. Ved behov er det flere foreldre i for-

eldregruppen som stiller opp.   

Jentene har hatt en trening per uke, og startet inne i gymsal på Kirkenær etter nyttår 2015. 

Inne var det vekt på styrke og skadeforebyggende trening i samråd med fysioterapeut, samt 

noe hjørnefotball/innebandy. Svært godt oppmøte på disse treningene. Ute har det vært fokus 

på øvelser som etablerer grunnferdigheter med mange berøringer på ball, samt spilløvelser 

som inkluderer så mange som mulig. Det har i noen grad blitt differensiert på treningene for 

å tilrettelegge for mestring og utvikling for alle jentene. Det er bra oppmøte på treningene, 

med i snitt 2-3 forfall per trening.  

 

Jenter 2006 har stilt med 2 lag på cuper og turneringer. Resultatmessig generelt jevngode 

med motstandere. Serie: 10 seire, 3 uavgjort, 12 tap (Målforskjell: 87-79). I Cuper har det blitt 

flere seire enn tap, men her er det ikke ført full statistikk. Av cuper å nevne er turnering på 

Jessheim, der jentene fikk prøve seg mot motstand fra Akershus. Det ble 1 uavgjort og 4 seire, 

noe som indikerer at jentene har bra sportslig utvikling. På Fartturneringen spilte hvert av 

lagene kamp mot 1 overårig lag. Jentene holdt uavgjort til pause med begge lagene, men det 

ble tap mot slutten av kampene. Uansett var dette en positiv opplevelse.  

 

I år har det også vært et samarbeid med Gutter 2006, i form av deltagelse på treninger (våren) 

og kamper (høsten). Tilbakemeldingene fra trenere, jenter og foreldre på både gutte- og 

jentelag er at dette fungerer svært bra, og at jentene er fullt på høyde med gutta. Kun tre 

jenter har deltatt på dette, men siden utviklingen har vært positiv så vurderes det at dette 

kan gjelde flere jenter i sesongen 2016.   

 

Foreldrene samles til foreldremøte vår og høst, og har der mulighet til å komme med innspill. 

I tillegg blir det jevnlig nevnt at alle innspill er velkomne når som helst. Gruppen oppleves 

som positiv til den jobben som gjøres med jentene.   

 

Vi starter innetreninger i november, og har planlagt å prøve jentene i en 7’er turnering før 

våren. Dersom vi beholder 17 jenter så er det mulig vi ser for oss å stille med ett 5’er lag, samt 

et 7’er lag i overårig serie. Dette avklares nærmere mot sesongstart, alle skal uansett få spille 

på det nivået de ønsker, men en rullering vi i så måte være nødvendig. Foreldregruppen er 

positiv til dette.   

 

MG10 år/ 2005: 
Troppen telte 24 barn på vårparten, vi meldte på tre lag i serien og skulle hjelpe opp på 2004 

med 5 gutter pr uke.  

 

Dette ble mye fotball på de ivrigste(for mye) da det ikke var så mange som antatt å fordele 

2004 spill på.  Det ble utfordrende å få det til å gå rundt så vi valgte å trekke et lag til 
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høstsesongen.  Til høstsesongen så var det en ut og tre inn, så i skrivende stund er vi 26 

spillere. 

  

Denne plassen tok 2006 over. De ønsket å ha med 3 stk 2005 spillere så vi bidro der også. Dvs 

at på høstsesongen så var 2005 gutta fordelt på 4 lag. Dette slo ikke heldig ut; mange av gutta 

spilte ikke sammen i løpet av hele høsten og det er ikke heldig og heller ikke ønskelig. 2005 

gutta har hatt en stigende kurve i alle foregående sesonger, men høstsesongen i år ble tung og 

lite fremgang å spore.  For sesongen 2015/16 bør det prioriteres at 2005 får være sammen og 

ikke bidra i flere retninger.  

 

Vi har kun hatt en trening i uka og det er for lite og i tillegg så ble to av høstens treninger 

avlyst. De gutta som har vært med på 2004 har fått noe flere treningsoppmøter.  

 

Vi har hatt flere seire enn tap og uavgjort; men i år har det vært så mye å organisere at det 

ikke har blitt brukt energi på å innhente resultater, så har ingen eksakte tall.  

 

Vi har fremdeles bra oppmøte på treninger, 7 trenere på papiret; men som foregående år så 

tynnes det i rekkene utover sesongen og det har tidvis vært 2-3 trenere til stede.  

 

Vi deltok på Briskebyturneringen med tre lag før sommeren, og på høsten var vi med på Fart 

Cup(3 lag) og Bendit Cup(2 lag) i Moelven. Bendit var 7r. Vi meldte også på et lag til BDO 

turnering i Br dal på høsten.  

 

Mulig en ut i trenerteamet til neste år og til vintertreningen så har Thorgrim Kristiansen og 

Vebjørn Hage sagt seg villig til å bidra. Anita gir seg som lagleder nå; Lise Berg blir lagleder 

for neste sesong og Vebjørn Hage hovedlagleder.   

 
LG11 år/ 2004: 
Guttene hadde vintertrening i Køffhallen sammen med G2003. Det ble ei stor gruppe utover 

vinteren, og hallen opplevdes litt liten til tider.  Utetrening startet i april og vi startet med en 

gjeng på 15 stykker. Vi meldte på to lag i serien, hvor ett av lagene skulle få med seg spillere 

hver uke fra gutter 2005. De som var med fra 2005 var også med på ei trening i uka. Vi har 

hatt trening på mandag og fredag, hvor fredagen var mer frivillig, mens mandag var 

obligatorisk. 

 

Etter vårsesongen trakk tre spillere seg, men det kom til to nye til høstsesongen. 

Trenerteamet har bestått av Knut Jørgen Stramrud som hovedtrener, Michael Holmvik og 

Gjermund Gjerlaug som trenere, og lagleder har vært Camilla Gjerlaug. Laget har også fått 

god hjelp av andre foreldre da det har vært knapt med voksne til trening, eller kamper. Laget 

som har bestått av 04/05 spillere har hatt en trener fra begge årgangene på kamp. Vi har 

deltatt på endagsturnering i Moelv to ganger og en i Lillestrøm. Etter turneringen i Lillestrøm 

satt gutta igjen med en veldig god opplevelse med to seiere og en uavgjort. Det har vært litt 

blandede resultater for sesongen, men mest røde merker i tabelloversikten vår, derfor var 

avslutningen i Lillestrøm kjærkommen. 

 

Gutta er en positiv og sammensveiset gjeng, som gjerne møtes i god tid før trening og kamp 

for litt sosialt i ballbingen, og som koser seg sammen med kveldsmat inne etter endt trening 

og kamp.  

 

LJ11 år/ 2003/2004: 

Har i 2015 sesongen vært 21 spillere på det meste (11 stk 2003, 5 stk 2004 og 4 stk 2005). Vi 
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avsluttet med 20. Starta inne etter jul med trening på Stavsberg hvor denne stort sett inne-

holdt styrketrening. Økte med en trening til litt lenger ut på våren ute på grusbane på Gålås. 

Vi har hatt med to lag i serien med kampdag på forskjellig dag. Har hele tiden rullert på spil-

lere. Dette har fungert greit. Har til sammen hatt ca 30 kamper. Resultatmessig så er det om-

trent like mye seire som tap. 

 

Hatt to turneringer i løpet av sesongen. 

Vi må vurdere hvordan vi gjør det i 2016 med lag. Er flest 2003 spillere og litt mindre spillere 

så kan bli 9'er fotball. 

 

Trenere i 2015 var Erik Johannesen, Knut Bekk, Margrete Heggelund og Ann Kristin Mons-

sveen. 

 

LG12 år/ 2003: 

G2003 startet sesongen med i underkant av 20 gutter og endte opp med totalt 25 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 også i år vært en liten utfordring å finne de rette 

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

De nye guttene har gjort comeback på Furnes, men vi hadde også en helt ny gutt. Vi har også 

hatt med oss en gutt fra 2005 – han har hatt fast plass i ”spillerstallen”, og har deltatt på 

mange kamper og treninger. 

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

av mange tap for guttene – selv med en bra innsats fra gutta. Høstsesongen fortsatte egentlig 

slik sesongen startet – totalt sett har sesongen vært preget av mange tap noe som igjen gutta 

har vært litt preget av. I mange av kampene møtte vi jevne lag, men vi klarte ikke å få inn 

ballen – mye ”somling” med ballen foran motstandernes mål.  

Resultatstatistikk: 6 seire, 0 Uavgjorte og 21 tap 

Vi har gjennom vår- og høstsesongen hatt 2 treninger + 1 kamp i uka. Alle gutta har vært med 

på rulleringene. Juli måned satte vi opp en ”frivillig” trening i uka (sammen med G2002) – 

bra fremmøte. 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. Vi har avsluttet sesongen med tur til Oslo på Ullevaal med Fair Play skolen for 

laget – til stor glede for gutta. Vi har ikke rukket å ha foreldremøte nå i høst, men satser på 

en form for kommunikasjon mellom trenerteamet og foreldregruppa. Foreldregruppa har fått 

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

opprettet egen side på Facebook  

Vi har deltatt på følgende cuper: 

Powerade Futsal Cup Storhamar  31.01.15  (hospitering fra 2004 og 2005) 

Litra Cup Limtrehallen Moelv  13.04.15 

Bendit Cup Brumunddal   26.04.15  (hospitering fra 2005) 
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KIWI Cup Løten    30.05.15  (hospitering fra 2005) 

Kattegat Cup Grenå Danmark  30.07. – 02.08.15 

Maxiturnering Storhamar   15. og 16.08.15 (hospitering fra 2005/7’er + 9’er) 

Bendit Cup Moelv    13.09.15 

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. Ann Kristin (mamma Mikkel) har fungert som for-

eldrekontakt for laget/foreldregruppa denne sesongen også. 

Vi i trenerteamet har tilstrebet i større grad å fokusere på trivsel/glede, mestring, samhold og 

inkludering. 

Vi har også etter endt sesong hatt en evaluering blant gutta (evalueringsskjema) – som gutte-

ne har svart på. 

Både guttene og trenerteamet ser nå fram til å ha egen innendørs treningshall – veldig stas 

for ”liten og stor”  

LG13 år/ 2002: 
Trenerteamet har bestått av Jarle Fugle, Stig Mauseth, Arne Jørstad med litt assistanse av 

Ola Hoel. Lagleder Kari Røste Sollerud.  

Laget har bestått av 16 spillere som har trent to dager i uka i vinter. En ute på grusbana på 

Gaalaas og en inne i Fagerlundhallen. I vår/høst sesongen var det også to treninger i uka.  

Laget har spilt 9-er fotball. Det ble spilt 7 kamper i vårsesongen og 8 i høstsesongen i 2. divi-

sjon og vi havnet nederst på tabellen.  

Før sesongstart var de med i Fliskompaniet cup på Storhamar.  

Sesongens opptur var Kattegatcup i Grenaa, Danmark. Her kom de helt til finalen i B-

sluttspillet. Det endte med tap i finalen.  Alle gutta, trenere og foreldre var kjempefornøyd 

etter en flott turnering.  

 
SG14 år/ 2001: 
Ikke levert – 25 spillere. 
 
J16/2000/2001: 
Sportslig 

Før sesongen startet i vår så ble det fra trenerstaben gjort oppmerksom på at dette ville bli en 

tøff sesong: 

 Første året med 11'er-fotball 

 Vi er 00/01 som møter 99/00 

 

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

er blitt mer lagspill og fotballforståelsen øker. Etter hvert – og da særlig mot slutten av høst-
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sesongen - har vi hatt flere kamper med bra og offensivt spill og der det systemet vi ønsker å 

spillet etter har fungert. Vi har dog i store deler av sesongen slitt med tre ting: 

 Å score mål 

 Å være tilstrekkelig tøffe og bestemte i duellene 

 Å holde det samme høye nivået gjennom hele kampen 

Det siste har dog ikke vært noe problem utover høstsesongen. Systematisk kondistrening fra 

sommerferien av (intervaller) har løftet den fysiske formen til samtlige spillere. Gjennom økt 

fokus på øvelser som går bevisst på ballbesittelse, pasninger og trange situasjoner så har også 

samspillet til laget kommet seg vesentlig. 

I vårsesongen ble vi nr 8 av til sammen 8 lag i vår gruppe. Nå i høstsesongen er vi blitt nr 7 

av 7 lag. Til tross for litt mager poengfangst så har det også vært en del flotte oppturer gjen-

nom sesongen: 

 Lillehammer VinterCup: vi kom til sluttspillet med det ene laget vårt 

 Seieren mot Brumunddal: vi vant 1-0 i vårkampen 

 Uavgjort mot Brumunddal: vi spilte 1-1 i høstkampen 

 Vår egen førjuls miniturnering mot Ridabu: det ene laget vårt vant denne miniturne-

ringa 

 Vi fikk rosa keeperdrakt ! 

Områder der vi særlig bør forbedre oss er fortsatt: 

 å bli tøffere og ta mer ansvar i alle lagdeler i den defensive delen av spillet 

 å få enda bedre kondisjon, 

 å bli bedre på skudd/ i scoringsposisjon og 

 teknikktrening / ballkontroll 

Dette er alle momenter vi fokuserer på i det videre treningsarbeidet. 

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 foreldremø-

ter vår og høst. 

Spillere 

Vi gikk ut av forrige sesong med 15 spillere. Gjennom vinteren/våren har det kom det 4 nye 

spillere, og enda en i løpet av sommeren. Vi går ut av sesongen med 20 spillere. Vekst i spil-

lerstallen for jenter i denne alderen er ikke verst! Det er kanskje vår største seier og suksess 

denne sesongen også !! Og i tillegg er det noe muligens ytterligere spillere på veg inn på la-

get … 

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. 
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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 4 turneringer:  

 Vår egen lille mini førjulsturnering i KØFF-hallen 

 Lillehammer vintercup 

 Biri JenteCup 

 Kattegat Cup 

I tillegg skal vi nå i høst (25.10.) delta på Hadeland Cup og vi er påmeldt Lillehammer Vin-

terCup i januar 2016. 

Kattegat Cup medførte knepne tap i hver kamp fordi vi ikke scoret, men opplevelsesmessig og 

sosialt var det en stor opplevelse. Mange ønsker seg tilbake enda en gang! 

Kamper 

Vi har spilt til sammen 36 kamper fordelt med 3 treningskamper, 20 turneringskamper og 13 

seriekamper. Resultatmessig har dette fordelt seg slik: 

 

Kamper Seier Uavgjort Tapt Mål 

Serie 13 1 1 11 21-71 

Turnering 20 3 2 15 20-67 

Trening 3 0 0 3 2-16 

SUM 36 4 3 29 43-154 

Snitt    1,19 4,28 

 

Ingen spillere har spilt alle kampene. Men om vi ser bort fra kampene i vår egen miniturne-

ring før jul (til sammen 6 kamper) så har 3 har deltatt i 27 kamper, 2 har spilt 26 kamper og 3 

har spilt i 25 av kampene. 

Sosialt 

Det sosiale miljøet i laget fremstår som meget godt. 

Neste sesong 

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

Det er også ”rykter” om mulig tilgang på ytterligere spillere. Beholder vi spillerstallen, samt 

får tilstrekkelig støtteapparat på plass, så håper vi å kunne ha både 7'er- og 11'er-lag neste år. 

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

på kommende sesong. 
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G16/1999-00: 
Gutter 16 startet sesongen med 26 spillere, 13 fra hver årgang. I løpet av året var det to 

spillere som sluttet, mens det kom en ny spiller fra Brdal og vi mistet en til Brdal foran 

høstsesongen. Støtteapparatet bestod av Ole Morten Bratberg, Sigmund Grønland, Christoffer 

Knutsen, Vegard Engebretsen og Roger Emilsen. I tillegg hadde vi en veldig fin 

foreldregruppe som tro støttende til.  

 

Det er alltid spennende når to årganger skal slåes sammen, men dette gikk veldig fint. Pga 

antallet spillere meldte vi på ett 11’er lag og ett 7’er lag. Vi valgte å melde oss på i 2. divisjon 

med 11’er laget med ambisjon om opprykk. Det opprykket røk i siste kamp og vi endte på 3. 

plass med 6-0-2. 7’er laget endte vårsesongen på 4. plass med 2-3-2. Før seriestart spilte vi 8 

treningskamper og en turnering på Prestrud for å få øvd mye sammen. Etter et litt surt 2-3 

tap i serieåpningen så hadde en rekke med tolv kamper uten tap for begge lagene våre! 

 

På sommeren dro vi så til Dalecarlia Cup i Borlänge i Sverige. Der stilte vi ett lag i G16 og et i 

G15 med hjelp fra tre 98 gutter og 5 2001-gutter. En fantastisk gjeng å dra på tur med, og 

lagene ble henholdsvis nummer 5 og nr 3 i G16 og G15 klassene. En super prestasjon! I 

turneringen fikk vi i tillegg spilt mot IK Brage og AIK. Selv om vi tapte mot de lagene, så ble 

det minner å ta med seg å ha spilt mot to så gode svenske lag. 

 

I høstsesongen kom vi en jevn og fin pulje med 11’er laget hvor vi igjen ble nummer 3, nå med 

5-0-5. 7’er laget klatret to plasser og ble nummer to, kun 2 poeng bak HamKam som senere 

ble kretsmestere, men som vi faktisk slo i begge kampene. 

 

I løpet av sesongen hadde vi 113 treninger. Av de 24 spillerne som var med gjennom hele 

sesongen hadde vi 8 spillere som hadde mer enn ¾-dels oppmøte. Veldig bra! 

 

Junior/ G1996 -97-98: 
Vi hadde 92 treninger og 16 kamper i 2015-sesongen. 23 juniorspillere var med på trening og 

kamp, 5 mindre på høsten pga skole/militæret, pluss 12 guttespillere som var innom nå og da 

gjennom sesongen i trening og kamp. Flere tap enn 3-poengere, men god stemning. 


