
Årsrapport for året 2019 fotball kull 08  

 

 Treningstid mandager kl. 17.30-19.00 og onsdager kl. 18.00-19.00 i Aukra 
Arena/kgb.  

 14 gutter, en av guttene er 2009 da de ikke har eget lag 
 Trenere: Lars Nautnes, Kjetil Tangen og Kathrine Huse  
 Oppmann: Janne Kristin Småge 
 Vi har spilt 7èr i år. 
 Treningene består i samling, spille fotball og div øvelser med tanke på 

ballføring/ballkontroll/koordinasjon/heading/pasninger, skuddtrening  
teknikk og fart/kondisjon/styrke. 

 Har vært med på seriespill, har spilt på nivå 2 og hatt veldig jevne 
kamper.  

 

Til orientering: 

 Vi inviterte noen lag til en uformell treningskamp-dag i starten av april, 
og det var veldig gøy! Hadde strålende vær, mange jevne kamper og 
åpen kiosk. Var på KFK-cup i august. 

 Alle vi tre trenerne har meldt fra at vi gir oss etter denne sesongen, og 
daglig leder har vært på saken. Vi har tidligere tipset om Frank Helle som 
en aktuell kandidat til å ta over som trener fra nyttår. Ikke noe er avklart 
pr. dags dato. 

 Vi hadde foreldremøte i september 2019, og informerte foreldre da at vi 
trenere og oppmann Janne Kristin gir seg etter endt sesong i desember. 
Ingen av foreldrene har meldt sin interesse for å ta over som trener.  

 Vi har også informert på foreldremøte at i løpet av nyåret/tidlig vår 2020, 
må vi få på plass et Norway-cup styre som starter planlegging. 

 Vi har hatt utfordringer med foreldre til to gutter som ikke stiller opp på 
dugnad/kiosk osv…. De får ekstra melding og forklaring, og vi får ok 
tilbake, men de møter ikke gjeldende dag. Resterende foreldre er med på 
å ta en ekstra vakt/kjøring til kamp.  



 Gutt 2008 fra Ekko/Aureosen har vært med oss de siste 3 treningene før 
jul. 

 Vi skal ha avslutning på hotellet med pizza/taco før jul. Vi bruker av 
lagkassa til dette. 

 

 

 

Generelt: 

 5 av guttene våre var før jul på uttak til Akerakademiet. Vi trenere og 
Torstein har pratet mye med guttene om dette uttaket, for å forebygge 
ev konflikter i etterkant. Dette er en gjeng kamerater, og det skal de 
fortsatt være! Torstein tok ut de guttene han mente var aktuell til å få 
prøve seg, og prosessen har hele veien vært åpen og ryddig, også 
overfor hele foreldregruppen. Uttaket ble publisert 7.januar, og 3 av 
guttene er på hoveduttaket og 2 på ekstra. 

 Vi har slitt litt i år med konsentrasjon, fokus og motivasjon hos noen av 
guttene. Har hatt trener/spiller samtale med en og en nå i januar, og 
håper det kan ha forebyggende effekt på fokuset videre. Vi kommer til å 
følge opp dette tett fremover. 

 Vi ønsker å beholde samme treningstid neste sesong også  
(mandager kl. 17.30-19.00 og onsdager kl. 18.00-19.00). 

 Seriespill: vi vil gjerne komme tilbake til det etterhvert 

 

 


