
Årsrapport året 2019 for fotball J8 (kull 2010) 

 

 

 Treningstid tirsdager kl. 18.00-19.00 i Aukra Arena. 
 11 jenter, en av jentene er kull 2011, da de ikke har eget lag. 
 Trenere: Beate Sporsheim og Kathrine Huse 
 Oppmann: Idun Solem tar en sesong til 
 Treningene består i samling, spille fotball og div øvelser med tanke på 

ballføring/ballkontroll/koordinasjon/pasninger og skuddtrening for å 
nevne noe.  

 Vi var med på MFK-cup i juni, og Tare jentefestival-cup i Kristiansund nå i 
høst. Vi vant, tapte og spilte uavgjort. Kjempegøy! 

 Vi har vært med på seriespill i år, og vunnet mesteparten av kampene. 
 Vi har delt jentene i 2 lag når vi har vært på turneringer og cup, slik at 

alle får mest mulig spilletid. Vi rullerer på lagene for hver gang. 
 Vi har hatt avslutning på hotellet før jul, med pizza og taco. Da brukte vi 

av lagkassa. 

 

 

 

 

 

 

 

Til orientering: 

 Vi hadde et foreldremøte nå i oktober, og skal ha et nytt i løpet av våren. 
 Vi får 4 jenter fra kull 2011 som skal trene sammen med oss fremover. 

De har til nå trent sammen med guttene kull 2011. Det er kun 4 jenter 
som har gitt tilbakemelding til Nancy Springer om at de vil fortsette på 



fotball, men 2 jenter har vært litt av og på. De må da ev stille med en 
forelder fra kull 2011 som kan hjelpe oss på treningene, da de ev blir 18 
jenter. Er de 6 jenter utover, kan de ev melde seg på cuper. Vi får en 
utfordring hvordan vi skal løse det praktiske i forhold til seriespill, skal de 
være med eller ikke, men vi får se på det etter hvert. Vi vet ikke før vi har 
meldt oss på om vi skal spille serieturneringer, eller en og en kamp pr 
uke. Vi er for få til 3 5èr lag, men for mange til bare 2 lag…….. 

 Kathrine Huse tok trenerkurset her ute okt/nov 2018 


