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ÅRSMELDING for Jenter 2000/2001 
Sendes til post@gossen-il.no innen 20.januar 

 
Rapport laget av:    Jan Egil Fornes Dato: 02.03.2018 
 
Kjerneteam:   Lagets utvikling: 
Hovedtrener:Jan Egil Fornes  Antall spillere Nye sp. siste år Ant. sluttet 

Hjelpetrener:Frank Iversen og Stein 
Veland 

 18 1 2 

Oppmann: Monica Solheim og Bodil G. 
Forens 

    

 

Seriespill 
Navn serie Plassering nå Pl. sist sesong Kommentar 

Jenter J16 1 2 Kretsmestere etter også å ha 
vunnet grunnspillet. Målsetting nådd 

Damer 3. divisjon 2  Tapte seriemesterskap på 
målforskjell. Det yngste laget i 
serien, og var veldig nærme.  

 

Cupspill 
Navn cup Plassering Kommentar 

Slatlem Cup - Uplassert. Vant alle kampene, men trakk oss av 
utenomsportslige årsaker 

DanaCup 3 Veldig fornøyd med 3- plass. Har spilt 10 kamper på 
Dancup over to år uten å tape.  

Aukracup 2 og 3 Stilte to jevne lag og var nær både 1. og 2. plass. 
Fornøyd 

Futsal-km 3 og 4 Stilte også her to jevne lag. Hadde håpet på finale, 
men slitne etter lang sesong.  

NM J16 1/8-finale Tapte mot Herd som kom til semifinale. Hadde en 
fantastisk rekke resultater før dette med storseire 
over alle lagene vi møtte. Skuffet over å ryke så 

tislig. Målet var gull☺.  

 

Treningskamper 
Motstandere  Kommentar 

   

   

   

 

 

 

Kort beskrivelse av lagets sportslige mål og utvikling:  
-  Vi hadde følgende mål i årets sesong:  

*Kretsmester J16 
*Medalje Danacup 
*Gull i NM J16.  

-   For øvrig hadde vi ønske om å beholde så mange spillere som mulig, og at spillere enkeltvis 
og laget som helhet skulle ha en positiv utvikling i løpet av året.  

-  Vi har gjennomført mange gode kamper i år og noen svakere kamper. Høydepunktene 
sportslig er vel 16-dels finalen på Danacup der vi vant 5-0 mot Tromsø i en meget god kamp. 
Sesongens siste seriekamp mot CFK var også meget bra. Vi vant 7-2 borte og rundspilte de 
som kom på andreplass i serien. Svakeste kamp var nok tapet i cupen mot Herd hvor det var 
liten energi og vi rotet bort en grei 2-0 ledelse mest på grunn av dårlig innsats og kanskje litt  

mailto:post@gossen-il.no


  Gossen- IL - Fotball  
www.gossen-il.no 

   

 

svak dagsform. Vi har ellers hatt som mål og utvikle den fyyysiske delen av spill, og 
da særlig hurtighet og styrke. Dette har vi vært meget fornøyde med, og det er ingen lag som 
har løpt fra oss i år. Dette arbeidet blir videreført og skal utvikles videre på damelaget i 
sesongen 2018. Ta gjerne kontakt dersom klubben vil ha dette delt videre. Det er alltid 
beklagelig når noen slutter i løpet av året, og vårt hovedproblem har nok vært at det er stor 
nivåforskjell i laget, og ikke alle føler seg komfortable når vegen opp til de beste er for stor. 
Selv om en har fått mye spilletid er det ikke sikkert at det er nok til at man føler seg som en del 
av laget.  

 Laget har hatt en deltaker på samling på skyggelandslaget i juni. Her gjorde Sara K. Fornes 
det så bra at hun ble tatt med til Finland på Nordisk Mesterskap for jentelandslag. I løpet av 
2017 fikk hun 8 landskamper for Norges J15-ladslag og scoret her 3 mål.  

 Vi har hatt to jenter på fylkeslaget for J15 i høst; Nora Harnes Håheim og Maria Jacobsen.  
I tillegg hadde vi flere jenter på fylkeslaget for J16 i januar. Her var Sara K. Fornes, Karoline 
Ulriksborg, Alida Hagset og Karina Ervik med.  
På kretslag har også Janne Eikebø Lie, Lisa Ljoså og Lene Horrem deltatt med god innsats.  
 
ÅRETS MÅLFORSKJELL – 310-60 Slå den;)! 
60 kamper, 45 seire, 3 uavgjorte og 12 tap i ulike turneringer. 
 

Kort beskrivelse av miljøet i laget og sosiale aktiviteter: 
Vi har gjennomført mange treninger i løpet av året og har forsøkt å gjøre dette variert og 
morsomt. Vi har hatt overnattingssamling sammen med damelaget før sesongen med 
aktiviteter og leker, og vi har hatt en helgesamling ved oppstart av høstsesong. I tillegg har vi 
gjennomført to fjellturer som både er godt for kroppen og det sosiale. Vi hadde en liten samling 
for å feire gull i KM, nyåret.  

 
 

Kort beskrivelse av kurs og anna opplæring i inneværende og neste sessong: 
 
 - 
 

 
 
 

Annet: 
 
 

 

 


