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ÅRSMELDING for Jenter 2003  
 
Rapport laget av:   Trond Ljoså Dato: 02.03.2018 

 
Kjerneteam:   Lagets utvikling: 
Hovedtrener: Trond Ljoså  Antall spillere Nye sp. siste år Ant. sluttet 

Hjelpetrenere: Kjetil Nautnes og Øyvind 
Leiner 

 8 0 0 

Oppmann: Karoline Otterlei     

 
Seriespill 

Navn serie Plassering Kommentar 

J14 9er avd 3 2 Vann 4 av 5 kamper, men kunne ikke rykke opp til 1. div fordi vi spilte 
med 7’er lag i 9’er serie. Imponerende vårsesong. Vi ’lånte’ 2-3 spillere 
fra J13 for å kunne stille 7’er lag. 

J14 9er 2.div 8 Bare 1 seier og 2 uavgjort. Mange jevne kamper som bikket feil vei.  

 
Cupspill 

Navn cup Plassering Kommentar 

Slatlemcup Puljespill 
uten 
sluttspill 

Sammen med 02’ere fra J16 stilte vi et 2. lag i en ”berykta” cup (....). En 
uavgjort og resten seier. 

Hydrocup 3.pl og 6.pl Sammen med J13 stilte vi 2 7’er lag i J14 klassen. Rett og slett 
fantastisk cup for Gossen sin del Sosialt og sportslig. Viktig med cup 
sammen med J13. 4 03-jenter på hvert av lagene.  

Skandiacup 2.pl B-
sluttspill 

Sammen med 02-ere stilte vi et 9’er lag i klassen J15. G14 var på 
samme cup, bodde på Scandic Lerkendal. Meget god cup, og sportslig 
og sosialt et minne for livet. Imponerende resultat! 

Aukracup 4.pl  

 
 
Kort beskrivelse av lagets sportslige mål og utvikling:  
Sett på resultat var høstsesongen skuffende. Grunn var mye at sentral spiller var ute hele 
høstsesongen. Likevel en fin utvikling av spillere, har hatt mulighet til hospitering opp til J16, selv om 
det var lite treninger som det var mulighet å hospitere opp til. 3-4 spillere har vært med å spille kamper 
og trent med J16. En spiller trent og spilt kamper for bylaget til Molde, og kretslaget for NRFK. 
Vi hadde med ca 3 04-ere på hver kamp. De klarte seg godt, og har hatt en utvikling og godt utbytte 
av å trene og spille kamper med J14. 
 

Kort beskrivelse av miljøet i laget og sosiale aktiviteter: 
Særdeles god stemning, inkluderende til yngre på en veldig fin måte. Hatt noen utfordringer av 
enkelte, eksempel uttalt hvem de vil ha med av 04-jentene. Det har vært håndtert. Det har vært viktig 
for oss å inkludere 04, i trening og kamp. Særlig trekke frem Hydrocup, der vi blanda lag, og det var 

svært god stemning i Sunndalsøra. GIL hørtes og viste igjen mellom fjella!. 
 

Kort beskrivelse av kurs og anna opplæring i inneværende og neste sessong: 
Keepere deltatt på initiativ på keepere.  
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Bilder fra Hydrocup og Skandiacup som var to 

svært vellykka cuper, både sosialt og sportslig. 

Hydrocup 3.plass sammen med 04-jenter, og 

Skandiacup 2. Plass B-sluttspill sammen med 

02-jenter. Bilde også fra Tyholttårnet og Egon, 

som var premien for beste innslag FØR cupstart.  


