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Sportsutvalget for Yngres Avdelings Årsrapport for sesongen 2016: 
 

Sportsutvalget for Yngres Avdeling har bestått av: 

 

Leder/ sportsansvarlig Ole Morten Bratberg 

Nestleder Vebjørn Hage 

Banefordeling Per Ivar Hansgård 

Webløsning Sigmund Grønland 

Spillerutvikler Tom Helgesen 

Dommeransvarlig Oppsett: Endre Nysæther/ 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 

 

 

Kortversjon: 
 Vintersesong med gode treningsfasiliteter i treningshallen på Jessnes. 

 Flere årganger lagde fine miniturneringer vinterstid i hallen. 

 Åpning av flott kunstgressbane på Gaalaas. 

 Senior herrelag tilbake i seriespill, til og med med opprykk og KM-finale. 

 En av tre klubber i Hedmark med tre lag på G16-nivå 

 G16 kretsmestere i sjuerfotball. 

 J16 arrangerte turnering på Gaalaas. 

 Rekordmange Furnes-lag i seriespill. 
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Den sportslige aktiviteten 

Rekordantallet 32 Furnes-lag deltok i seriespill fra Yngres Avdeling. I tillegg til A-lag for 

menn! 

 

Totalt har det vært 361 spillere ved sesongslutt i 2016. 

 

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

våre. Dere gjør en formidabel jobb! 

 

Lagene våre sesongen 2016: 

3-er fotball - Det er totalt 5 lag som har spilt 3’er fotball i serie. 

Årgang Jente Gutt 

2011 Lekeparti Lekeparti 

2010 Minijenter 6 år – 2 lag Minigutter 6 år – 3 lag 

 

5-er fotball - Det er totalt 16 lag som har spilt 5’er fotball i serie. 

 

Årgang Jente Gutt 

2009 Minijente 7 år – 2 lag Minigutt 7 år – 3 lag 

2008 Minijente 8 år – 1 lag Minigutt 8 år – 2 lag 

2007 Minijente 9 år – 1 lag Minigutt 9 år – 2 lag 

2006 Minijente 10 år – 2 lag Minigutt 10 år – 3 lag 

7-er fotball - Det er totalt 3 lag som har spilt 7’er fotball. 

 

Årgang Jente Gutt 

2005  Lillegutt 11 år – 2 lag 

2004  Lillegutt 12 år – 1 lag 

9-er fotball - Det er totalt 4 lag som har spilt 9’er fotball. 

 

Årgang Jente Gutt 

2003 Småjenter 13 år – 1 lag Smågutt 13 år – 2 lag 

2002  Smågutt 14 år – 1 lag 

 

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

 

Årgang Jente Gutt 

2000/2001 Jenter 16 år – 1 lag Gutter 16 år – 3 lag (1 7’er) 

1999/1998/1997 (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. I år startet vi opp i treningshallen, 

noe som virket bedre enn å starte opp på Gaalaas med alt som skjer der. 

 

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: 

2010-årgangen ble en gruppe med ca 25 spillere. Dette er litt færre enn foregående år. Vi 

lyktes med å etablere både jente- og guttelag i årstrinnet, noe vi tror er en fordel for å beholde 

fleste mulig jenter. Disse gruppene trente gjennom hele sesongen og deltok i nyvinningen med 

3’er fotball. Dette var  en svært vellykket spillform for denne årgangen. Klubben arrangerte to 

slike runder med 3’er fotball på Gaalaas med masse blide unger som koste seg med fotball + 

at det var et innbringende arrangement i forhold omsetning i kiosken. 

 

Trenerkurs 

Vi har hatt noen på trenerkurs også dette året, men kanskje ikke så mange som ønskelig. 

 



Furnes Fotball: Sportsutvalget for Yngres Avdeling  
Årsrapport for sesongen 2016   

Årsberetning_Furnes_Fotball_Sportsutvalget_2016 

 Side 4 av 16 

Anlegg og baner 

2. juni 2016 blir for alltid en merkedag i klubben. Da åpnet vi kunstgressbana med pomp og 

prakt, fantastisk vær og helt utrolig mye folk. Trolig var det ca 750 mennesker til stede på 

åpningen. Musikkforeningen spilte, fallskjermklubben hadde oppvisning, loddsalg, stor kake 

og alt som hørte en storslått åpning til. A-laget vant også kampen 2-1 mot Jess-Kam. 

 

Kunstgressbana vår har med rette høstet mye lovord. Vi traff godt med hvordan den ble 

utformet og anlagt i forhold til øvrig infrastruktur på Gaalaas, samtidig som vi har klart å 

beholde det gode friarealet utenfor klubbhuset som en god samlingsplass for foreldre og 

tilskuere. 

 

Kunstgress med lys gir oss også langt mere brukstimer, særlig på høsten. Sånn sett ble det 

også en langt bedre avvikling av høstsesongen for alle være lag. 

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 Ivar Hansgård på en utmerket måte. 

 

Det er tidvis stort trykk på banene mandag og torsdag sesongen igjennom.  

 

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 34 klubbdommere, 

og 3 kretsdommere. 

 

Klubbdommere: 

Pål R. Berg avholdt klubbdommerkurs i forkant av sesongen. Hele 34 klubbdommere 

gjennomførte kurset og dømte kamper i 2016-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. Mange av klubbdommerne våre dømte også i Briskebyturneringen med 

gode tilbakemeldinger. 

 

Endre Nysæther 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. På ampen av sesongen var det også noen som uteble, men lagene løste det. 

 

Kretsdommere: 

Pål Riiser Berg: er som veteran å regne med hele 11 sesonger som dommer i 3.divisjon. I 

tillegg fikk han kamper som assistententdommer i PostNord-ligaen (2. divisjon).  Pål var også 

i år ansvarlig for klubbdommerkurs i Furnes. 

 

Sondre Sørensen Kielland: Har i 2016  vært assistentdommer i PostNord-Ligaen (2. divisjon), 

og vært hoveddommer i 4. divisjon.  

 

Nikolai har dømt i 4. divisjon og vært assistent dommer i 3. divisjon og 1. divisjon kvinner. 

 

Et høydepunkt med Furnes-øyne var det utvilsom da både Sondre og Pål var involvert som 

henholdsvis assistent og 4. dommer i 1. rundekampen i cupen mellom Løten og Vålerenga.  
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Tine Fotballskole 

Fotballskolen ble arrangert på Gaalaas 11.-12. juni. Bjørn Brungot stod for det sportslige 

opplegget mens Ole Morten Bratberg tok seg av det administrative. Som vanlig stilte mange 

av klubbens trenere opp som instruktører. HamKam-spillerne Marius Hagen, Simen Nordli og 

Nikko Mickelson kom også på et meget populært besøk. 

 

126 påmeldte spillere 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 og J16 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. 

 

J16 Høstcup 

I september arrangerte J16-laget vårt en en-dags høstcup for J16. Arrangementet ble meget 

vellykket, og høstet lovord fra kretsens representant som besøkte turneringen. Også 

deltagende lag var fornøyd med en fin dag på Gaalaas. 

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 alle som bruker av 

ferien for å arrangere akademiet. Og til Are Jansrud som stilte husrom til disposisjon. 

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 

Vintertrening i Hullemannhallener 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 også vinterstid. 

Noe ledig tid blir leid ut til naboklubber. I tillegg har det blitt ganske populært å arrangere 

barnebursdager i hallen.  
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Oppsummering av sesongen 2016 per lag. 

-skrevet av lagene selv: 

 

G5 år/ 2011 - Lekeparti: 
 

J5 år/ 2011 - Lekeparti: 
 

MG6 år/ 2010: 
Totalt 16 spillere har vært med i løpet av 2016. Guttene har deltatt på spilte turneringsspill 

tre lørdager på vårparten og 5 turneringsdager på høsten. Samtlige har vist 

stor spilleglede fra første kamp til siste, og framgangen har vært upåklagelig.  

 

Vi har vært 4 - 5 stk i støtteapparatet og det har fungert bra; Lars Olav Lilleengen, Simen 

Sollien, Mario Sætesdal Håker, Erlend Ystad-Deglum og Rune Borgen. 

 

MJ6 år/ 2010: 
Laget har blitt ledet av Kristin Furuseth-Hegsvold og Lars Roar Næsset som trenere og Kjetil 

Kristoffersen som lagleder. Vi startet med fast trening 1 gang i uka fra april og har hatt gode 

og fine treninger gjennom hele sesongen, med unntak av sommerferie i juli og halve august. 

Laget består av 12 jenter som har blitt en veldig fin gjeng som er trygge og godt sammensvei-

set allerede. Vi har deltatt på 6 turneringer, dvs. fotballkretsens «seriespill» for 6 åringer. 

Hver turnering har bestått av 2-3 kamper som avvikles i løpet av 1 dag. Vi har stort sett stilt 

med 2 lag pr turnering. Jentene spiller 3-er fotball og vi ser at dette gir voldsom fremgang hos 

jentene med tanke på ballfølelse og aktivitet. Med 3’er fotball holder man et høyt tempo og 

jentene har virkelig blitt slitne innimellom, men er ivrige og fornøyde. 

Jentene har hatt en kjempefin utvikling gjennom året. Vi har hatt fokus på øvelser som ska-

per lek og mange balltouch og de har virkelig blitt små fotballspillere gjennom årets sesong. 

Vi håper så mange som mulig vil fortsette videre og at laget som har fått en god start fortset-

ter den fine utviklingen. 

 

MJ7 år/ 2009: 
 

MG7 år/ 2009: 
 

MJ8 år/ 2008: 
J2008 begynte sesongen med trening ute 26. april. Vi var bekymret for antallet spillere, så 

plakat ble hengt opp på alle tre barneskolene i Furnes. Flere  nye spillere meldte seg på fra 

start av, noen av disse har dog sluttet igjen i løpet av sesongen. Pr oktober er det 9 faste 

spillere, plus en ny spiller som vil prøve seg. 5 av disse har vært med fra i fjor, 3 nye i år og 1 

comeback nå i høst (sluttet for to år siden) Treningsoppmøtet har vært veldig bra hele 

sesongen, noe som gjør at treningene også har hatt god kvalitet. Vi har hatt Bjørn Brungodt 

som gjestetrener på en trening. 

De fleste av jentene deltok på Tine fotballskole og synes det var bra. I serien i år harJ2008 

spilt 14 kamper, 14 strake seiere. J2008 har deltatt på 3 cuper, noe som resulterte i 8 seiere, 2 

uavgjorte og 0 tap. J2008 har scoret 154 mål, og sluppet inn 53 noe som gir ett snitt på 6,4  

- 2,25 J2008 har holdt nullen i 6 kamper. 

Største seier er 12-0 over Moelv. Flest scorede i samme kamp er 17-8 over Ottestad. 

Beste comeback, lå under 4-0 mot Storhamar, snudde det til 9-6 seier. Toppscorer Maria 

Hagen med 62 mål Nykommer Anna Mathilde Hoel som begynte med fotball i vår, har scoret 

26 mål på 21 kamper. Rina fikk endelig sitt første mål i siste kamp mot Brumunddal. Vi har 
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mange spillere som liker å stå i mål, og alle har stått minst en omgang i løpet av året. J2008 

har hatt to sosiale arrangement, sommeravslutning med VM (toerfotball) og høstavslutning 

med bowling. 

 

Vi er veldig godt fornøyd med hvordan ting har gått i år, både sportslig og på 

klubb/arrangement. Alle dommere har møtt opp, ingen feilbookede baner. Vi ønsker at jentene 

skal fortsette å synes fotball er gøy, samt hindre frafall. Ønsker også at laget kan fortsette i 

samme spor, så vi legger opp til vintertrening sammen med J2007. 

 

MG8 år/ 2008: 
G2008 startet sesongen med 21 spillere og avsluttet med 19. 3 stk sluttet og 1 kom til. 

Guttene har vært med på 3 turneringer samt seriespill med 2 lag. Vi tapte flere kamper enn 

vi vant i vårsesongen men gjorde det mye bedre på høsten.Alle har hatt tilbud om 

ekstratreninger på utvalgte lørdager og de ivrigste har hatt tilbud om å være med G2007. 

Det er en fin gjeng gutter som trives i hverandres selskap, vi har det gøy på både trening og 

kamp og gleder oss til ny sesong. 

Støtteapparatet har i hovedsak bestått av Ian Jensen, Kjetil Busterud og Edgar Halvorsen, 

godt hjulpet av foreldrene. 

For sesongen 2017 vil støtteapparatet være uforandret. 

 

 

MG9 år/ 2007: 
Gjennom sesongen 2016 har gutter født 2007 hatt nok en fin sesong. Vi har deltatt i seriespill 

med to 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. Vi arrangerte egen turne-

ring i Hullemann, i februar. I vårsesongen deltok vi på Storhamarturneringa og på Briskeby-

turneringa. I høstsesongen deltok vi på Fart-turneringa samt Moelvturneringa. Vi var også 

med på en turnering i Kongsvinger i desember. 

 

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 en ny spiller til laget gjennom denne sesongen.  

 

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 alle barna har nå opplevd 

å score mål i løpet av de sesongene som vi har bak oss.  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 tre-

ningsøktene. Vi har prøvd å legge til rette for mestring ved å forberede øktene svært godt. Fø-
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ring, pasning og skuddferdighet har vært de gjennomgående temaene. Laget har jobbet mye 

med å få til gode pasninger og gjennom 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 

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

for alle våre spillere i forbindelse med kamper.  

 

Laget hadde en egen avslutning på sesongen i Hullemanstallen med pizza, saft og bilder fra 

sesongen samt sosialt samvær.  

 

Vi opplever å ha ei svært positiv og delaktig foreldregruppe rundt laget vårt, og totalt har det 

gjennom sesongen vært fire trenere og to oppmenn som har jobbet tett rundt laget.  

 

Geir Eriksen, Per Ivar Hansgård, Kristoffer Rauff, Terje Nordby, Bjørn Brungot,  

Jan Magne Brenden.  

 

MJ9 år/ 2007: 
J2007 (J9) har holdt aktiviteten i gang gjennom hele vinteren ved trening 1 time i 

Hullemannstallen. Der har vi jevnt over hatt veldig bra oppmøte på rundt 8-10 stk fra laget 

hver trening. I tillegg har vi stort sett hatt med oss 2 stk fra J8 laget da de ikke hadde egen 

organisert vintertrening. Vi har verken misten noen spillere eller fått noen nye, slik at vi har 

vært 11 ganske så stabile spillere på treninger og kamper. 

Vi har spilt totalt 24 kamper i år, der 10 av kampene har vært på 3 ulike turneringer, og de 

resterende 14 i serien. I vårsesongen var vi med på Eat, Sleep, Move turnering på Storhamar 

og Briskebyturneringen. På høsten var vi med på Fart turneringen. 

Alt i alt har vi tapt noen flere kampen enn det vi har vunnet, uten at det har gått spesielt mye 

utover humøret. Vi har også forsøkt å hjelpe J10 på høstsesongen, da de hadde behov for å 

låne to spillere fra oss hver kamp. Dette fikk vi ikke til hver uke fordi vi hadde kamper sam-

me dag, men alt i alt har 5 av spillerne våre vært med på kamper for J10. Disse har blitt tatt 

veldig godt i mot, og det virket som alle hadde en positiv opplevelse av å spille sammen med 

de som er 1 år eldre. 

Laget vårt lider nok litt av at fotball er en aktivitet som kun prioriteres den dagen det er tre-

ning og kamp, det virker ikke som mange holder på med fotball på fritiden. Det skulle vi gjer-

ne ha gjort noe med! 

Alle spillerne har sagt at de ønsker å være med på vintertrening. Vi har kun 1 spiller som 

ikke får vært med da det kolliderer med ski. Vi har også blitt enige om å trene sammen med 

J8 (2008) i vinter, slik at vi blir en stor og fin treningsgruppe. Frem mot jul har vi på disse to 

årgangene ligget på rundt 14-16 spillere på hver trening, og det synes vi er kjempebra. Et par-

tre av jentene våre har også vært med på lørdagstreningene som har vært arrangert på tvers 

av kjønn og årganger. Dette er et kjempebra tilbud som jeg håper flere benytter seg av. De 

som har ansvaret for å dra i gang og gjennomføre disse treningene fortjener masse ros. Har 

selv bare fått overvært en av disse øktene, men dette var til gjengjeld en kjempefin økt. Veldig 
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flinke trenere og interesserte unger. Må også få skryte av de guttene som var der, og som na-

turlig nok ligger en del foran våre jenter ferdighetsmessig, måten de tok imot og behandlet litt 

smånervøse jenter på. De ble respektert og tatt imot på en meget god måte! 

Sesongen ble forøvrig avsluttet med en hyggelig sammenkomst på Gaalaas for foreldre og 

barn. 

De som har hatt ansvaret på trenersiden har vært Roar Finstad, Halvard Bjørkås og Øyvind 

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

 

MG10 år/ 2006: 
Vi avsluttet sesongen med 21 spillere, noen har kommet til i løpet av sesongen og vi har ikke 

hatt frafall i år. (tror jeg ?) 

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

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

opplevd å score mål i løpet av sesongen.  

Sesongen åpnet med Limtre Cup i Moelv og treningskamper mot Fart allerede i april. I løpet 

av sesongen rakk vi også deltakelse i EatMoveSleep i Brumunddal, Fart Cup og ikke minst 

BDO Cup som en forsmak på 7-er fotball. Vi skal også spille miniturnering 7-er-fotball på 

Fart i høst, samt at vi satser på 1-2 miniturneringer i Hullemann i løpet av vinteren. 

Utviklingen er positiv både individuelt og for laget. Spillet flyter til tider svært bra og vi 

jobber stadig med pasninger, plassering og bevegelse. 

Innsats og fokus er imidlertid fremdeles svært avgjørende og der har vi fremdeles en del å 

jobbe med for å få med oss hele spillergruppen. 

Uttellingen i serien har blitt 17-3-21, så relativt jevnt fordelt mellom seier og tap, med en litt 

fallende trend i høstsesongen sammenlignet med vårsesongen. Vi gleder oss til å spille 7-er 

neste år, opplever vel at banene blir vel små siste året i 5-er. 

Hovedtrener for laget er fremdeles André som står for det sportslige opplegget. Tor Ingar står 

for vintertreningen. De har god hjelp til trening og kampledelse fra Frode og Anders. 

Vi legger opp til vintertrening 1 dag i uken, samt frivillig tilbud sammen med G2007 1-2 

ganger i uken «for den som har tid og lyst». 

Mange har ski- og/eller hockeytrening om vinteren, men fint å holde ballen i gang også om 

vinteren, så kommer ikke sesongstarten like brått på. 

Alt i alt en bra sesong med mye moro ! 

 

MJ10 år/ 2006: 
Jenter 10 startet sesongen 2016 med 14 jenter, og avsluttet sesongen med 12 jenter. I 2015 

avsluttet vi med 17 spillere, noe som betyr hele 5 spillere minus fra 2015-sesongen. Alle 

skolene er representert, men det er en klar hovedvekt på jenter fra Kirkenær, der hele 10 

jenter på laget går. Ei jente går på Kylstad og ei på Stavsberg. Vi har evaluert og drøftet 

årsaker til frafall, samt snakket med jenter og foreldre til jenter som har sluttet. De har 

ingenting å utsette på Furnes Fotball, opplegget eller laget, men har funnet ut at fotball ikke 

er noe for dem. 

Terje Fredheim er hovedtrener, og Jaroslav Lauko er trener. Bent Roger Hegg, Elin Enge-

skaug og Gunn Reidun Enger deler på ansvaret for lagledelse, samt at de har ansvar for ma-

teriell, dugnader, foreldrekontakt, økonomi etc. Foreldregruppen oppleves som sunt engasjer-
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te og delaktige i fotballtilbudet til jentene. Ved behov er det flere foreldre i foreldregruppen 

som stiller opp. 

Jentene startet inne i gymsal på Kirkenær og Hullemann (annehver uke) en gang i uka no-

vember 2015. Inne i gymsal var det vekt på styrke og skadeforebyggende trening i samråd 

med fysioterapeut, samt noe hjørnefotball/innebandy. Godt oppmøte på disse treningene. I 

Hullemann spilte vi mye fotball, og der var det noe lavere oppmøte. 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. Vi gjennomførte 56 treninger sist sesong. 2 av jentene var på 

mer enn 50 fotballtreninger. 

Jenter 2006 har stilt med 2 lag i serien, samt ett eller to lag på turneringer. Resultatmessig 

generelt jevngode med motstandere, men i hovedsak vinner vi flere kamper enn vi taper, men 

vi har fokus på spillet. Vi har deltatt på cuper i Brumunddal, Hamar og Eidsvoll. Vi er fullt på 

høyde med lag fra Akershus, Oppland og Oslo som vi har fått prøvd oss mot. 

I år har det også vært litt samarbeid med Gutter 2006, i form av deltagelse på noen treninger 

og kamper. Tilbakemeldingene fra trenere, jenter og foreldre på både gutte- og jentelag er at 

dette fungerer bra, og at jentene er fullt på høyde med gutta. Totalt seks jenter har deltatt på 

dette, mot tre jenter forrige sesong. Vi har også tilbudt våre treninger til jenter 2007, samt 

hatt med oss noen jenter 2007 på kamper. Dette har fungert fint, og bidrar til å knytte bånd 

mellom lag og alderstrinn. 

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 har en motivert gjeng med jenter, og 

gleder oss til kommende sesong. Vi kommer til å melde opp ett lag i serie 2017, 7’er fotball, og 

har planlagt vår første overnattingsturnering i Sverige. 

 

LG11 år/ 2005: 
Vi startet sesongen med 24 spillere og en trenergruppe på 6 personer. Det ble ett frafall på 

2spillere og 1 trener i løpet av sesongen. 

Vi hadde 2 lag og spilte 26 seriekamper med 20 seiere. Vi deltok også på turneringer på Stor-

hamar og Moelv i løpet av sesongen. 

Kjørte 2 treninger i uka og det fortsetter inne i Hullemann da vi deler treningstid med 2004. 

Håper de fleste fortsetter neste sesong selv om det ikke er mer enn 7-8 spillere som er med på 

vintertrening,men de aller fleste har en eller annen form for annen trening. 

Trenerteamet har bestått av Lars Frode,Øyvind,Kenneth,Thomas,Thorgrim og Vebjørn. 

 
LG12 år/ 2004: 
Spillere: 12 spillere gjennom sesongen, ingen har startet og ingen har sluttet.Treninger: Laget 

startet med 1 trening i uka inne i Hullemann, noen spillere trente også med 2003. Startet 
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med 2 treninger i uka når vi begynte ute på Gaalaas. Fortsatte med 2 treninger i uka ut se-

songen. Bra fremmøte på treninger. 

Trenere: Roar Brenden, Kim Andre Moen og Knut Jørgen Stramrud. Kamper: Seriespill med 1 

lag 7er fotball, mange kamper endte med tap, men mange jevne kamper hvor alle har fått mu-

lighet til å spille like mye. 

Turneringer: 

9/1 Hullemanncup, super turnering som vi arrangerte, 2 lag fra Fart, 2 lag fra BrDal og 2 lag 

som vi stilte selv. 

16/4 Limtrecup Moelv, 1 lag 7er. 

28/5 Kiwicup Løten,1 lag 7er 

28/7- 31/7 Kattegat cup Danmark, Super tur, bodde på skole, bra miljø. 

Fikk sportslig litt juling da vi møtte finalelag i gruppespillet. 

11/9 Lsk høstcup. 1 lag 7er. 

Hospitering: 3 spillere har vært med 2003 på kamper spesielt vårsesong. Noen spillere fra 

2005 har trent med oss i Hullemann. 1 2005 gutt var med på treningskamper/ turnering. 

Oppmenn: Jon Kielland og Hans Olav Eikefjord 

Trenere: Roar Brenden, Knut Jørgen Stramrud og litt hjelp fra Kim Andre Moen(våren) og 

noen guttespillere. 

 

LG12 år/ 2003: 

G2003 startet sesongen med 25 gutter – inkl. fast hospitering av en 2005-gutt. På slutten av 

sesongen var det 2 gutter som valgte å slutte – og det var da totalt 23 spillere ved sesongens 

siste kamper - fordelt på to 9’ lag. 2 faste lag i vårsesongen – GRØNT og HVITT lag. Noen få 

omrokkeringer til 2 faste lag for høstsesongen. 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. 

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

deltatt på nesten alle kamper og treninger. Vi har hatt litt samarbeid med 2002 og 2004. 

Gjennom vinteren 2016 trente vi sammen i Hullemannstallen og 7 spillere fra 2003 har vært 

med på 2002 kamper. VI har hatt med spillere fra 2004 på noen av våre kamper og i turne-

ringer. 

Til sammen har lagene spilt 32 kamper i serien (16 + 16). Vi har spilt 45 cup og turnerings-

kamper. 

Resultatstatistikk: 

Seire  27 

Uavgjort 8 

Tap  42 

Målforskjell: 136 – 244. 

I vårsesongen var våre serielag «feil satt sammen» ut fra spillertyper. Vårt ene lag vant ikke 

en kamp i serien og har en målforskjell på 18 – 70. Vi gjorde endringer til høstsesongen slik at 

begge serielag vant 2/3-deler av alle kamper og positiv målforskjell. 

Vi har deltatt på følgende cuper: 
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Dobloug Entreprenør/Limtrehallen 03.04.16  2 - 9’er lag (hospitering 05) 

Flisekompaniet Cup Storhamar  09.05.16  2 – 9’er lag (hospitering 04 

og 05) 

KIWI Cup Løten    28.05.16  2 – 7’er lag (hospitering 05) 

Kattegat Cup Grenå Danmark  juli/august 2016 1 lag 

Maxiturnering Storhamar  27. og 28.08.16  2 – 9’er lag (hospitering 04 

og 05) 

RIIS City Bilpleie Cup Storhamar  17. og 18.09.16  2 – 9’er lag (hospite-

ring 04 og 05) 

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 pizza på Pizzanini. Vi har ikke rukket å ha for-

eldremøte nå i høst. Foreldregruppa har fått informasjon gjennom hjemmesida for la-

get/klubben, samt gjennom mail og sms. Vi har også opprettet egen side på Facebook  

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

Trenerteamet har hatt et godt samarbeid og har bestått av Bjørnar, Frode, Bengt, Maths, 

Trude og Hanne Kjersti. Ann Kristin (mamma Mikkel) har fungert som foreldrekontakt for 

laget/foreldregruppa denne sesongen også. 

Vi har gjennomført en evaluering blant gutta (evalueringsskjema) og spillersamtaler.  

Oppsummert syntes spillerne at høstsesongen var det mest positive med årets sesong. Dette 

skyltes at vi hadde to jevne lag som hevdet seg ok i sine respektive serier. Begge lagene hav-

net på 3.plass. Gutta syntes også at samspillet har blitt bedre og at spillerne fikk spille om-

trent like mye gjennom sesongen med noen få unntak. Dette hadde vi snakket om på forhånd 

da vi nå er en del av ungdomsfotballen. 

I spørreskjemaet hadde vi en del som gikk på miljøet innad i spillergruppa.  Tilbakemeldinge-

ne vi fikk var veldig positive. Det har i løpet av sesongen ikke vært noen hendelser hvor spil-

lere har hatt en negativ opplevelse relatert til miljøet. Det råder en egen trygghetsfølelse i 

laget hvor alle trives, hvor vi vinner og taper som ett lag. 

Når det kom til temaet treninger gjennom sesongen, og ønsker for innholdet på disse i kom-

mende sesong, fikk vi i grove trekk følgende tilbakemeldinger. 

 Ønske om inndeling i grupper på trening, men mer etter posisjoner på banen enn 

individuelle ferdigheter. Keepere ønsker mer spesialtreninger.  

 Ønske om å øke antall treninger til 3 ganger pr uke. Dette er iverksatt og gjennom-

ført siden medio november 2016. 
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 Ønske om mer kondisjon og styrketrening. 

 Tematreninger med gjestetrenere. 

 Det var også ønske om bedre disiplin på treningene. Her må spillerne selv jobbe 

sammen for bedre fokus, samtidig som trenerne blir bedre på struktur og planleg-

ging for å unngå unødvendig tidsbruk mellom hver øvelse. 

Spillerne ble også bedt om å vurdere egne prestasjoner, i kamp og på trening i sesongen. Dette 

kom i tillegg til at de ble spurt hvor på banen de likte best og spille og passet best inn. 

Hver enkelt spiller fikk også en individuell tilbakemelding fra trenerne som oppsummerte seg 

til 4 punkter.  

 Sterke sider 

 Utviklingsområder  

 Mål å strekke seg etter   

 Tiltenkt rolle på laget 

Det var relativt lik oppfatning hos trener og spiller i forhold til disse punktene. 

Det ble for kommende sesong kartlagt ønske om sommerturnering. Laget er påmeldt i Scan-

diacup i Trondheim uke 26.  Vi satser i tillegg på å delta i lokale turneringer. Fortrinnsvis 

11’er fotball, men der er ikke noe krav. 

Seriespillet vil foregå med et satsingslag på 11’er og et 9’er lag der alle er garantert omtrent 

like mye spilletid. Dette etter ønske fra spillerne selv. Trenerne anser også dette som en god 

og hensiktsmessig løsning. 

Vi i trenerteamet tilstreber i stor grad å fokusere på trivsel/glede, mestring, samhold og in-

kludering. VI jobber etter best mulig, flest mulig, lengst mulig. 

 

SG14 år/ 2002: 

G-14 har bestått av 14 spillere, deriblant 2 fra Bjørkhol-mottak som bidro positivt til laget. De 

flyttet til ferien. Vi har spilt 7 seriekamper i vår og 10 kamper i høst. 

Vintertreninga har vært veldig bra i Hullemannstallen pga at vi var ei større gruppe med 5-6 

stk -03-spillere.  

Vi hadde 2 treningskamper - en mot Brumunddal som vi vant, og en mot Ringsaker/Nes hvor 

vi tapte.  

Sesongen resultatmessig ble bedre i år enn i fjor (1 poeng vår, 3 poeng høst). På tross av en del 

motgang har gutta likevel holdt humøret oppe. 

I august hadde vi ei fin helg i Sandefjord da vi deltok i Sandarcup - med varierende resultat. 

Pr. dags dato er vi 11 spillere. I støtteapparatet har vi vært 4 stk - 3 trenere og en lagleder. 

G16 år/ 2000/ 2001: 

Furnes G16 har i år bestått av hele 32 spillere født 2000 og 2001. Dette er første året hvor 

disse to aldersgruppene slår seg sammen til ei treningsgruppe, noe som nok føltes spennende 

for enkelte på høsten i fjor. Likevel var optimismen stor, ikke minst fordi Furnes Fotball på 

høsten kunne gjenåpne den nyoppussede «Hullemanhallen» på Jessnes som fotballhall. Å 
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kunne sikre gode treningsforhold gjennom høst og vinter har vært en utfordring for klubben, 

nå var dette plutselig et forbigått kapittel. 

  

Spenningen om hvordan det skulle gå å smelte sammen to spillergrupper ble fort utløst. Det 

viste seg nemlig at disse gruppenes kjemi passet sammen som hånd i hanske. Det vi i all be-

skjedenhet må kalle god planlegging av trenere og lagledere gjorde at vintersesongen gikk 

smertefritt for seg. Det ble tidlig bestemt at førstelaget skulle forsøke å kvalifisere seg til eli-

teserien, mens andrelaget ble påmeldt i 2.divisjon. For å sikre et tilstrekkelig kamptilbud ble 

det i tillegg meldt på et 7-erlag. I førstelagets kvalifisering fikk vi vår første kjenning på ni-

vået og havnet utenfor eliteserien med temmelig liten margin. Skuffelsen var likevel ikke vel-

dig stor, da kvaliken hadde vist at spill i 1.divisjon kunne passe oss bra. I tillegg til absolutt 

tilfredsstillende resultater merket vi også en positiv utvikling i guttas spilleforståelse og –

oppfatning, noe vi sjøl mener henger sammen med et bevisst fokus på få og relativt enkle 

prinsipper i treningsarbeidet. Å bedre strukturen i alle tre lagene var en uttalt målsetning, og 

det merket vi utover våren at vi fikk mer og mer betalt for. Plasseringsmessig hang vi godt 

med i alle puljer. 

Slutten av vårsesongen ble krydret med klubbens virkelig STORE løft denne sesongen, nemlig 

åpningen av en helt ny og fantastisk flott kunstgressbane på Gaalaas! Om vi sier at åpningen 

av Hullemanhallen var viktig, er åpningen av kunstgress på Gaalaas historisk viktig, og en 

milepæl og et veiskille som kan vise seg å være avgjørende for klubbens utvikling i årene som 

kommer. Interessen rundt klubben økte til nye høyder og den nye optimismen som rådet mer-

ket også alle vi på og rundt G16.   

  

Noen sommerferie å snakke om holder vi oss ikke med på Furnes G16! I slutten av juli dro 

spillere, ledere, trenere og en stor bøling foreldre til Vildbjerg utenfor Herning på Jylland for å 

delta i Vildbjerg Cup. Her stilte vi et lag i U-17 klassen og et i U-16. Begge hevdet seg riktig 

bra og gikk til A-sluttspill. U-17 røk etter hvert ut for den danske toppklubben AaB, mens U-

16 gikk et hakk lengre og tapte en meget jevn batalje på straffesparkkonkurranse for et ame-

rikansk lag fra Iowa. Et lag som senere gikk bort og tapte finalen, også det på straffer. Så en 

kan trygt si at vi markerte oss sportslig. For oss voksne var det selvfølgelig enda viktigere og 

hyggeligere å se og oppleve hvordan gutta representerer klubben sin når de er på reisefot. En 

helt plettfri oppførsel er en honnør til gutta!! 

  

På høsten i ytterligere spissede serier fortsatte framgangen spillemessig. Flere og flere spille-

re lærte å kjenne måten å spille fotball på bedre og bedre, noe som igjen skapte større bredde. 

Særlig tydelig kom dette fram i førstelagets siste kamp. Her roterte vi gjennom samfulle 80 

minutter på 16 spillere uten at det var mulig å se forskjell i kvalitet i spillet. I tillegg satt det 

opptil flere spillere hjemme denne kvelden som også fint kunne vært med. Så det er med en 

viss stolthet vi tør si at vi både har oppnådd å høyne nivået på toppen, samtidig som bredden 

har vokst ytterligere. Resultatene tyder også på det samme; førstelaget vant sin 

1.divisjonspulje, andrelaget ble nr 2 i sin pulje i 2.divisjon, mens tredjelaget likeså greit vant 

sin pulje og kan dermed kalle seg Kretsmester G-16 7-er! 

  

En utrolig morsom sesong er over og planleggingen og forberedelsene til 2017 er allerede i 

gang. Det må også nevnes at G-16 i inneværende sesong selvfølgelig også har avgitt spillere til 

G-19 juniorlaget, og at ikke mindre enn 9(!) spillere herfra har fått sin debut på Furnes sitt A-

lag! Så det er med stor glede vi takker for sesongen 2016! 

  

En så stor spillergruppe med så stor aktivitet krever et stort støtteapparat. Lagledere har 

vært: Roger Emilsen, Vegard Engebretsen og Vigdis Nyhus. Trenere: Ole Morten Bratberg, 

Roar Brenden, Jørn Torkel Bø og Karsten Thune. I tillegg har jo alle foreldre jobbet dugnad og 

vist stor entusiasme og glede over det gutta holder på med på fritida. 
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G19 år/ junior/ 1997/ 1998/ 1999: 

Vi startet vintertreninga 1/11-15 i Hulleman med 20 spillere. Fram til avsluttende trening på 

Gålås 25/10-16 hadde vi gjennomført neste 150 treninger. Varierende oppmøte gjennom 

sesongen, men både spillere fra guttelaget, alaget, tidligere furnesspillere og noen andre vari-

anter 

har deltatt, slik at i alt har 48 spillere vært innom i løpet av sesongen. 

Av spillere som har holdt junioralder og spilt juniorfotball i 2016 fortsetter omtrent 16-17 spil-

lere videre  

på juniorlaget i neste sesong. Endel kommer opp fra guttelaget og kanskje noen inn fra andre 

klubber. 

Vi spilte 16 seriekamper gjennom sesongen med 5 seiere, 3 uavgjort og 8 tap.  

Deltok i Brøndbycup i Danmark i juli/august. 

Følgende ledere har bidratt: 

Sigmund Grønland, Rune Heimdahl, Erik Skjøstad, Christoffer Knutsen, Morten Andersen. 

 

Senior A-lag: 
Vi startet opp 4. januar med 22 stykke på trening, det var en gjeng med utrente seniorer og en 

del godt trent unggutter, de første treningene ble gjennomført på en slik måte at vi ønsket at 

ingen skulle svime av pga åndenød. 

Vi bestemte oss for kjapt at vi skulle ha en tidlig treningskamp, denne fikk vi gjennomført 17. 

januar og fikk bank 8-4 av jr laget til Ottestad, alle skjønte at vi måtte trene hardere. Det var 

litt bedring å spore når vi møte Ridabu 30.januar, det ble tap 5-1, men vi var mere med i den-

ne kampen. Men slet fortsatt med de siste 45-50 min. 

I februar hadde vi 7 felles treninger og disse var knall harde, flere med oppkast syndromer, 

men alle møtte opp og ga alt. 

I mars og april begynte det å sette seg, vi hadde flere treningskamper med seier både mot 

Romedal, Vallset og Rena, i april trente vi bra og hardt og flere av gutta begynte å kjenne 

småskader, det er litt slik at når en gjeng med utrente, overvektige personer begynner å beve-

ge seg så vil overskudd bli borte etter hvert å det skjedde herJ 

Mai måned begynte vi med treningskamp mot Nordbygda den 1, her fikk se hva 5.div var og 

tapte 3-0. Den 2. mai var første seriekamp mot Vardal 7`er borte, denne vant vi 3-0 etter en 

ikke så alt for bra kamp. 12 og 26.mai møtte vi henholdsvis Moelven og Nybygda borte, begge 

endte med 3-0 seier og vi hadde fått en kjempestart på serien. 

Årets høydepunkt kom den 2. juni, åpning av ny bane, Jesskam som motstander, sol, og ca 

750 stk på tribunen. Vi solgt sesongkort for ca 30.000 og etter at blomster var kjøpt inn til 

konene til Ole M, Edgar og Vegard samt Karina, pluss at vi fikk i gang kort maskinen på 

gaalaas så ble det overlevert en sjekk på 25.000 til klubben som dem kunne bruke på akkurat 

hva dem ville. Kampen ble også etter hvert en god opplevelse, Jesskam ledet 1-0 til pause og 

vi klarte å snu hele greia i andre omgang og vant 2-1. 

Etter jesskam møtte vi Ridabu(4-1) Biri (2-2) og Brøttum (1-1) før vi skulle på busstur den 17. 

juni for å møte Ringebu, når man tittet på tabellen så var dette en 6. poengs kamp, Ringebu 

og Furnes hadde ikke tapt i serien og det laget som eventuelt vant denne kampen ville få ett 

forsprang på det andre. Vi reiste ned igjen fra Ringebu med 3-0 seier samt 3 poeng i sekken og 

hadde en god busstur med pizza og øl, samt en liten samling på gaaslas etter at vi var hjemme 

igjen. 

Vi avsluttet vår sesongen med å slå Vingrom 5-0 hjemme den 21. juni. 

Høstsesongen startet med 5-0 seier mot Brøttum hjemme, videre i august slo vi Moelven 4-0, 

Jesskam 10-1, Nybygda 2-1 og spilte 1-1 mot Ridabu. 
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Når vi kom til September så var det mange som leste tabellen og hadde fått med seg at der-

som vi slo Biri borte den 1 så klaret vi oss med uavgjort mot Ringebu den 10, vi klarte bare 

uavgjort mot Biri i en møkkakamp den 1 september, det var da duket for toppoppgjør på 

gaalaas den 10 mot Ringebu, vant vi denne kampen ville vi være seriemestere, vi ledet lenge 

1-0, men Ringbu utlingnet i det 75 min og kampen endte 1-1. 

Da var egentlig alt lagt for den siste uka, Ringbu skulle møte Moelven den 16 og vi Vingrom 

den 17, Ringebu vant 9-2 i sin kamp den 16 og vi måtte da vinne mot Vingrom den 17. 

Edgar ordnet buss, og vi reiste til Vingrom med 18 spillere som hadde veeeeelllldig høye 

skuldre. Vi gikk til pause med ledelse 1-0 etter 8 100% sjanser. I pausen ble vi enige om at 

denne kampen skulle drepes så fort som overhode mulig, det klarte vi ikke, men da morten 

satte inn 2-0 på straffe etter 75 min så sank skuldrene og gutta begynte å spille skikkelig ball, 

den hele endte med 4-0 seier og en skikkelig opprykksfest. 

Helgen etterpå var det KM sluttspill på Løten hvor vi møte Løten 2 og Reinsvoll vi spilte uav-

gjort mot Løten 2 og slo Reinsvoll 1-0, vi var plutselig klare for KM finale helgen etter-

på(trodde vi). Nå ble det slik at denne finalen ble utsatt noen ganger, så kampen ble spilt fre-

dag den 21. oktober på gaupen, i denne kampen gikk vi ut i 200 og ledet 2-0 etter 20 min, vi 

datt litt sammen og tapte tilslutt 5-2. 

Alt i alt har denne sesongen vært som en drøm, alle gutta har jobbet sammen, tatt vare på 

hverandre og skapt ett miljø som er helt enestående. Mange unggutter har fått prøve seg på 

senior nivå og mange av disse igjen har vært med og bidratt til at dette har blitt en jubelses-

ong, Furnes sitt A-lag har spilt 19 obligatoriske kamper i 2016 og tapt 1 !!!!!! 

Dette var en sesong hvor holdninger var i fokus og når vi leser tallene så ser vi at A-laget har 

hatt ett snitt på 15,6 på treningene i år, det er kjempebra, vi har startet kamper på høsten 

med bare seniorer og det er veldig bra. 

Nå gjenstår det bare å bevise at Furnes sitt A-lag ikke er ett blaff, det er nå jobben starter. 

 


