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ÅRSMELDING for Gutter 2009-2010  
 

 
Rapport laget av:   Kåre Øyvind 

Vassdal / Malin 
Hammerø 

Dato: 02.03.2018 

 
Kjerneteam:   Lagets utvikling: 
Hovedtrener: Malin Hammerø  Antall spillere Nye sp. siste år Ant. sluttet 

Hovedtrener: Kåre Øyvind Vassdal  11 1 5 

Oppmann: Line Breivik Valdal     

 
 

Cupspill 
Navn cup Plassering Kommentar 

Eat-Move-Sleep cup Ikke aktuelt Spilte 3 kamper. 1 uavgjort og 2 tap men fremgang 
mot året før 

 
 

 

Kort beskrivelse av lagets sportslige mål og utvikling:  
Det er relativt små kull både for G-09 og G-10, derfor har vi fortsatt disse to kullene 
slått sammen. I løpet av året har vi fått inn 1 ny spiller samt at 5 stk har sluttet (av 
disse 2 grunnet flytting). 
Det er en relativt stabil gjeng på trening og det har vært fremgang i både spill og 
konsentrasjon under øvelser i løpet av året. Vi har hatt fokus på å spille mest mulig 
fotball samt enkle øvelser, for at guttene skal bli mer og mer interessert i fotball. Det 
virker som det er bedring å spore når det gjelder interessen og ferdighetsnivået. 
 
Vi deltok på en cup hvor vi spilte 3 kamper. Guttene hadde det veldig moro og vi 
spilte en uavgjort og fikk 2 tap, men det var stor fremgang å spore. Grunnet relativt 
stor forskjell på nivå og alder så valgte vi å ikke stille i seriespill/serieturnering i 2017. 
 
 

Kort beskrivelse av miljøet i laget og sosiale aktiviteter: 
Det er veldig godt miljø i laget og guttene har det gøy sammen. Det er en relativt liten 
gruppe så det blir fort en sammensveiset gjeng av slikt. Vi har hatt sosiale aktiviteter i 
form av avslutning både etter vår- og høstsesongen. 
 

Kort beskrivelse av kurs og anna opplæring i inneværende og neste sessong: 
I 2018 sesongen så kommmer vi til å gå over til 2 treninger per uke for å få mer tid til 
å kjøre øvelser med ball og få opp ferdighetsnivået. Vi kommer også til å melde oss 
på serie(turneringer) for å få matching mot forhåpentligvis jevnbyrdig motstand. 
 

Annet: 
Trenerteam, oppmann og foreldrekontakt tar nok en sesong. 
 

 

 


