
ÅRSMELDING for  _fotball J10_ 
 
 
Rapport laget av:  
Kathrine Huse 

 Dato: 10.01.2021  

 
Støtteapparat:   Lagets utvikling: 
Trener: Kathrine Huse 
Trener: Beate Sporsheim 
Lagleder: Idun Sandøy 

 Antall spillere: 
12 

Nye sp. siste år: 
1 

Ant. Sluttet: 
(1) 

 

     
 
 

Seriespill 
Navn serie 

 
Plassering nå Pl. sist sesong Kommentar 

Pulje 1 J10    
    

 
Cupspill 

Navn cup Plassering Kommentar 
   
   
   

 
Treningskamper 

Motstandere  Kommentar 
   

Molde   
Gossen J11   

 
 
Kort beskrivelse av lagets sportslige mål og utvikling:  
Treningene består i samling, spille fotball og div øvelser med tanke på 
ballføring/ballkontroll/koordinasjon/pasninger og skuddtrening for å nevne noe. 
Har flere av jentene det er lite progresjon på, da de ikke vil skyte med venstre 
fot/får vondt når de skyter med innsida osv….Har hatt samarbeid med J11, der 
vi har kjørt treningskamper. Veldig positivt samarbeid! 
 
Kort beskrivelse av miljøet i laget og sosiale aktiviteter: 
Vi hadde et foreldremøte nå i oktober, og skal ha et nytt i løpet av våren. Daglig 
leder i GIL og leder i barnefotball deltok på møtet, og orienterte om 
organisasjonen. Ellers ble det lagt vekt på det sosiale miljøet i laget. Det er 
konflikter fra hverdagen ellers de tar med seg på trening, samt kommentarer på 
evne og «himling med øynene». Vi hadde lagmøte med jentene der vi snakket 
om dette, og der alle jentene fikk komme med forslag til lagregler vi skulle 
fokusere på fremover. Ut fra det jentene sa, formulerte vi 3 regler vi skal ha 



fokus på. Disse reglene har vi på en liten plakat, som blir tatt frem på samling 
før hver trening, slik at jentene skal være bevisst på det. Vi har hatt en-til-en 
samtale med alle jentene, der vi har snakket om hva som er bra, hva de synes er 
gøy, hva de kan bidra med til laget og hva vi skal ha fokus på fremover. Det 
kom fram enkelte navn, på de jentene som er mest delaktig i de fleste 
situasjoner. Disse følger vi tett fremover, og om utfordringene ikke bedrer seg, 
setter vi opp rulleringsliste der foreldre må være tilstede under treningen.  
 
Ingen sosiale aktiviteter utenom trening, grunnet Covid-19. 
 
 
Kort beskrivelse av kurs og anna opplæring i inneværende og neste sesong: 
 
Annet: 
 


