
ÅRSMELDING 2018 for Gutter 2009/2010 
 
 
Rapport laget av: Kåre Øyvind Vassdal Dato: 12.01.2019  

 

Støtteapparat:   Lagets utvikling: 
Trener: Kåre Øyvind Vassdal 
Trener: Malin Hammerø 
Lagleder: Line B. Valdal 

 Antall spillere 
 

12 

Nye sp. siste år 
 

0 

Ant. Sluttet 
 

0 

     

 
 

Seriespill 
Navn serie 

 
Plassering nå Pl. sist sesong Kommentar 

Seriespill for Gutter 2009   12 kamper spilt 

    

 
Cupspill 

Navn cup Plassering Kommentar 

Eat-Move-Sleep cup  I Akerhallen 21-23 september 

   

   

 
 
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. Det 
er ingen av guttene som har sluttet i løpet av året og det er heller ingen nye som er kommet inn, så vi 
var 12 stk gjennom hele sesongen.  
 
Det er en stabil gjeng på trening og det har vært fremgang i både spill og fokus under øvelser i løpet 
av året. Fotballinteressen er veldig varierende i disse kullet, så det er relativt store forskjeller på hvor 
langt de ulike har kommet ferdighetsmessig. Vi har trent 2 ganger per uke, mens det i kampuker har 
vært 1 trening og 1 kamp. 
 
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 jevne kamper mot motstandere som hadde kommet noenlunde like langt i 
utviklingen. 
 
 
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, samt deltagelse på BDO-mila i Molde. 
 
Kort beskrivelse av kurs og anna opplæring i inneværende og neste sesong: 
Trenerteamet har takket for seg etter 4 år etter sesongen og det kommer ny trener inn. Et par av 
guttene har signalisert at de ønsker å ta en pause fra fotball, men dette går litt i bølgedaler så det kan 
godt være at alle blir med videre allikevel.  
Begge trenerne deltok på Delkurs 1 og 2 i Grasrottrener. 
 
Annet: 

 


