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ÅRSMELDING for 2017-sesongen, fra G14 (G2003) 
 
Rapport laget av: 
Timo Brøyn  

 Dato: 28/1-2018 

 
   Lagets utvikling: 
Trenere: Odd Joar Vevang, Øyvind Hoksnes 
og Timo Brøyn 

 Antall spillere Nye sp. siste år Ant. sluttet 

  15 2 1 

Oppmann/foreldrekontakt: 
Linda Grøttumsbraaten  

    

 

Seriespill 
Navn serie Plassering  Kommentar 

G14 - 9'er 
 

Nr 1 i 2.div I innledende puljespill ble vi nr 5 av 7 lag og havnet 
dermed i 2. div. Denne vant vi med solid margin: 

5 poeng ned til neste lag. 

 

Cupspill 
Navn cup Plassering Kommentar 

Hydro-cup G14 9'er: 
Ble nr 6 av 

totalt 18 lag. 

Hydro-cup i Sunndal 26.-26.- mai 2017: Sportslig 
godt resultat i en tøff G14-klasse: Tap i B-finalen. 

Mye godt spill og veldig sosialt. 
Kjempegreie gutter å ha med seg på tur!  

Scandia Cup 
i Trondheim 

G14 9'er: 
Røk ut i 1/8-
finalen i A-
sluttspillet 

Årets høydepunkt!  
Sportslig veldig bra: Puljevinnere innledingsvis (slo 
bl.a. Ranheim 1) Utslått i 1/8-finalen i A-sluttspillet, 
mot Trygg/Lade, som til slutt vant hele turneringen. 

Sosiale aktiviteter: GoCart, Pirbadet, 
Trampolinepark, pizza i Tyholt-tårnet, shopping m.m. 

AukraCup 3-plass i G13-
14-klassen 

Stilte med to lag: Lag B røk ut etter innledende spill. 
Lag A vant en utrolig spennende og underholdende 

bronsefinale mot fjorårsvinner Elnesvågen. 

KM i Futsal -  Begge lag utslått etter innledende puljespill 

 

Kort beskrivelse av lagets sportslige mål og utvikling:  
 Dette var andre år med ungdomsfotball, men fortsatt er målet vårt å ha det gøy: både på trening, 

under kamp og ellers når vi er sammen! "Flest mulig - Lengst mulig - Best mulig!” 

 Laget hadde en flott sesong, men fortsatt har vi store sprik i spillergruppen angående ferdigheter og 
fotballinteresse. 

 Utfordring: Hvordan få flere av guttene til å trene mer fotball utenom treningene? 
 

Kort beskrivelse av miljøet i laget og sosiale aktiviteter: 
Høydepunktet fra 2017-sesongen var uten tvil Scandia Cup, både sportslig og sosialt, men Hydro Cup og høst-
sesongen var også veldig bra, med bl.a. seier i 2.divisjon og bronse i Aukracupen. 
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