
ÅRSMELDING for Jenter 2013 
 
 
Rapport laget av:  
Joachim Inderhaug 

 Dato: 01.02.2021  

 
Støtteapparat:   Lagets utvikling: 
Trener : Joachim Inderhaug 
Trener : Even Bakkemyr 
Lagleder : Tom Erik Bytingsvik 

 Antall spillere 6 Nye sp. siste år 1 Ant. Sluttet 1 

     
 
 

Seriespill 
Navn serie 

 
Plassering nå Pl. sist sesong Kommentar 

    
    

 
Cupspill 

Navn cup Plassering Kommentar 
Gossen (intern cup)  Fin gjennomføring på cup Gossen/Ekko-aureosen. 

   
   

 
Treningskamper 

Motstandere  Kommentar 
   

   
   

 
 
Kort beskrivelse av lagets sportslige mål og utvikling: Målet for dette laget er å bygge opp 
under et godt miljø rundt fotball, skape interesse og glede i det å være en del av dette miljøet. 
Videre er har vi som mål å stadig bli bedre sammen og alene i alt som har med fotball å gjøre. 
Viktigst av alt er at vi får følelsen av fremgang og at forståelsen for hva lagidretten innebærer. 
Vi har satt mer fokus på regler og det å gjøre hverandre god slik at vi kan oppnå noe sammen. 
Samhandling er noe vi vil fortsette å jobbe med, samtidig som vi også skal ha rom for 
individuell utvikling som passer for alles nivå. Dette gjøres også ved å dele opp litt i øvelsene, 
slik at treningen blir utfordrende og utviklende for alle på sine respektive nivå. 

 
Kort beskrivelse av miljøet i laget og sosiale aktiviteter: Jeg har intrykk av at alle syns fotball er 
gøy og gleder seg til trening fra gang til gang. Det utvises stor glede og entusiasme fra 
samtlige spillere. Jentene er mye sammen utenfor banen også, så de begynner å bli en bra 
sammensveisa gjeng.  
 
Kort beskrivelse av kurs og anna opplæring i inneværende og neste sesong: Ingen kurs 
gjennomført enda. Planer om å få oss trenerne igjennom trenerkurset   
 



Annet: 
 
Vi har ønske om å delta i serie dersom situasjonen tillater dette. Vi har 6 spillere pr. i dag og 
er avhengig av noe hjelp fra G/J 2014 for å få nok spillere her siden vi no skal spille 5’er 
fotball. 
Tror vi har en liten plan for hvordan vi løser dette. En slik serie kan gjennomføres komprimert 
over noen helger f.eks. 
 
Ser frem til å jobbe videre med dette utover sesongen. 
 
Joachim. 


