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ÅRSMELDING for Gutter 7 (Født 2012) 
 
Rapport laget av: 
Kåre Øyvind 
Vassdal   

   Dato: 23.12.2019  

   
 
Kjerneteam:   Lagets utvikling: 
Hovedtrener: Kåre Øyvind Vassdal  Antall spillere Nye sp. siste år Ant. sluttet 

Hovedtrener: Stian Marius Sørensen  10 1 2 
Oppmann: Kåre Øyvind Vassdal     

 
Seriespill 

Navn serie Plassering nå Pl. sist sesong Kommentar 
Serieturneringer G-07 avd 2   Vi har vært med på 6 serieturneringer 

og stilt 2 lag på de (3er) med 3-4 
kamper per lag per turnering 

 
Cupspill 

Navn cup Plassering Kommentar 
Eat-Move-Sleep cup  2 lag og 3 kamper per lag 

Romsdalscup  2 lag og 3 kamper per lag 
 

Treningskamper 
Motstandere  Kommentar 

   

 
Kort beskrivelse av lagets sportslige mål og utviklin 
Laget besto ved inngangen av året av 11 gutter født 2012, mens det i løpet av sesongen kom til en 
gutt og to gutter valgte å slutte. Vi har hatt 1 obligatorisk og 1 frivillig trening per uke, samt deltatt i 
seriespill gjennom serieturneringer. Det var totalt 6 slike serieturneringer (2 på Gossen, 3 i Molde og 1 
på Kleive), hvor vi stilte 2 lag og alle fikk rikelig med spilletid. I tillegg til dette har vi deltatt både på 
Romsdalscup og Eat-Move-Sleep cup i Akerhallen i september.  
 
Vi har hatt fokus på å ha det moro på trening og mest mulig bruk av ball, med fokus på prinsipper på å 
kjøre øvelser som spillerne kjenner igjen fra gang til gang samt mest mulig aktivitet for hver enkelt. 
Dette har fungert bra og vi har et kull med mange fotballinteresserte gutter så det er stor fremgang, 
men selvsagt er det plass til flere. Guttene hevder seg veldig godt mot jevnaldrende og interessen er 
økende også utenfor faste treningstider. 
 
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 det veldig gøy på serieturneringene/cuper og 
hadde avslutning med mini-turnering mot G6 i november. 
 
Kort beskrivelse av kurs og anna opplæring i inneværende og neste sessong: 
Kåre Øyvind Vassdal og Stian Marius Sørensen fortsetter som trenere neste sesong. Vi går over til 2 
faste ukentlige treninger og skal i seriespill i 2020 med 5erlag. 
 
Annet: 
G8 (Født 2011) har lite spillere så vi har invitert de til å trene sammen med oss neste år. Vi kjører 2 
ukentlige treninger (en på 1,5time og en på 1time) i tillegg til at vi skal delta i seriespill neste år. 
 


