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Antall spillere

Nye sp. siste år

Ant. sluttet

13

1

14

Seriespill
Navn serie
G14 9’er

Plassering nå
2

Pl. sist sesong
1

Kommentar
Andre plass pga at vi trekte oss fra
kampen mot bud og fikk automatisk
tap registrert.

Cupspill
Navn cup
Aukra Cup 2 lag

Plassering
1st og
kvartfinale

Kommentar
Ett av lagene vant og de andre kom seg til
kvartfinale

Treningskamper
Motstandere
Ekko
Hjelset/Batnefjorden
Bud

Kommentar
Hjemme
Hjemme
Borte

Fikk en dårlig opplevelse med stykt spill og dårlig
dommer hvor vi truet med og avslutte kampen og
reise hjem

Kort beskrivelse av lagets sportslige mål og utviklin:
Sportslige målet var og gjøre de så bra som mulig og utvikle spillerne som et lag med godt
samhold, dette med tanke på at vi var spillere fra 4 års trinn
( 3stk 2007, 5stk 2006, 5stk 2005 & 1 2004)

Kort beskrivelse av miljøet i laget og sosiale aktiviteter:
Miljøet i gruppen var veldig bra spesielt med tanke på at de var så mange alders trinn. Ble
liten tid for sosiale aktiviteter, men vi innførte at guttene skulle møte i garderobe 20min før
trening hvor de hilste og pratet og spilte musikk.
Dette følte jeg at at gjorde at guttene fikk bra sosial kontakt på tvers av alders trinnene.

Kort beskrivelse av kurs og anna opplæring i inneværende og neste sessong:
Jeg Gjenomførte Grassrot til og med nivå 4, var på foredrag med krets ang søvn og
matvaner iht trenings hverdagen, og i molde Med MFK bredde foredrag om trening for barn
og ungdom i fotball

Annet:
En grei sesong, men ble litt lite kamper pga lag trekte seg fra serien. Litt rot med ferge til og fra
kamp, men fikk registrert et fergekort på Roger Varhagvik som vi brukte på laget og fylte fra lag
kassen.

