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Antall spillere

Nye sp. siste år

Ant. sluttet

13

0

0

Seriespill
Navn serie
Seriespill m/4 lag

Plassering nå
-

Pl. sist sesong

Kommentar
Ingen plassering i barnefotball

Cupspill
Navn cup
Aukracupen
Hessa Cup - Ålesund

Plassering
2.plass
NA

Kommentar
Deltok i J13 klassen, med J12 lag.
Ingen plassering i barnefotball – J12

Treningskamper
Motstandere

Kommentar

Kort beskrivelse av lagets sportslige mål og utvikling
Vi har forsøkt å gi alle utfordringer på sitt nivå og vi har hatt god utvikling både på
enkeltspillere, og som lag. Det har vært fokus på å ha ro med ballen slik at man kan
finne riktige pasningsalternativ, da spillerne tidligere har hatt en tendens til å sparke
ballen unna på direkten. Dette har gitt god framgang og laget klarer nå å holde mer
på ballen slik at de får utviklet eget spill.
Det har vært mål om å gjøre det bedre enn i fjor, samtidig som alle skal ha like mye
spilletid og utvikle seg i posisjonene sine. Jentene har derfor brukt sesongen på å bli
komfortabel med sin plassering på banen, og gjennom dette begynt å forstå spillet
bedre mht. bevegelse og lesing av spill.
Vi har også vært nødt til å ha en ordning hvor man har «stått over» kamper hver sin
gang, slik at troppen til kamp har vært 10stk, av totalt 13 spillere, dette for å få
spilletiden fordelt. Dette har fungert veldig fint.
Jentene har hatt en god og variert sesong, og vi gleder oss til neste sesong.
Kort beskrivelse av miljøet i laget og sosiale aktiviteter:
Årets sosiale hendelser var ifm cup, spesielt Hessa-cup i Ålesund og Aukracupen.
Hessa cup var en «overnattings-cup» der vi både vant og tapte. Det var en veldig fin
opplevelse å ta med jentene på tur, og de hadde det veldig gøy.
Aukracup ble også en veldig opptur da vi stilte i en klasse over vår egen. Alle jentene
fikk spille i Cupen og vi føler vi VANT SØLVMEDALJEN! (Eget bilde).
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Kort beskrivelse av kurs og anna opplæring i inneværende og neste sessong:
En av trenerne har gjennmført Grasrot trener del 1 i løpet av året. I tillegg stilte laget
opp for en student som skrev Masteroppgave innen aktivitet. Det ble gjentatt den
samme øvelsen gjennom flere uker for å se utvikling. Dette ga svært positive resultat
og beviser at repitisjon av gode øvelser gir god utvikling.
For neste sesong har det allerede vært kompetanseheving med deltakelse på
Fotballeder kurs . Del 1 i Januar.
Bilder:

