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STYRETS BERETNING 2021

Styret har bestått av:
Leder:

Vibecke Iren Åsly

Nestleder (Jenteansvarlig/Dugnadsansvarlig/
Arr.ansvarlig / Sekretær)

Trude Nyhus

Økonomiansvarlig:

Janne Gjevre-Karlsen

Styremedlem (Sport, Tilsynsvakts-ansvarlig/Medlemsansvarlig):

Kaja Rynning Moen

Styremedlem (Anleggsansvarlig):

Lars-Emil Fladeby

Styremedlem (Kommunikasjonsansvarlig):

Anne-Marte Lind

Styremedlem (Politiattest/ Fair Play/ Utdanningsansvarlig):

Marte Bøhm

Styremedlem (Materialforvalter / Sponsoransvarlig):

Inderjit S. Marjara

Aktivitet
I perioden mellom årsmøtene i 2021 og 2022 har det vært avholdt i alt 8 ordinære styremøter.
Flere av styremøtene ble avholdt digitalt. Dette fungerte veldig bra.
2021 har vært nok et ekstraordinært år grunnet covid-19 restriksjoner. Både fotballaktivitet for barna
og fysiske arrangementer (trenerforum, SpaBra-dag) har blitt utsatt. Oppmøtet på styremøtene har
vært noe varierende, men styret har alltid vært beslutningsdyktige. Naturlig nok har flere av
styremøtene inneholdt refleksjoner rundt de utfordringer pandemien har gitt. Det ble også
kommunisert hyppig i styrets egne Messenger-chat. Styret er arbeidende med ulike ansvarsområder.
I tillegg til egne styremøter, så har vi hatt mulighet til å delta i Stoppen SK sine styremøter, samt
husrådet ved Lier Stadion.
Det har vært jobbet med ny webside som nå endelig er publisert. Her vil vi fortløpende fylle inn ny og
revidert informasjon, men ønsker oss flere bilder og mer aktivitet.

Medlemsregistrering
Sparta/Bragerøen IL har per 31.12.2021 – 357 medlemmer/aktive spillere. I løpet av 2021 har vi
byttet medlemssystemet fra SuperInvite til Spond, noe som gav oss en bedre oversikt over både
spillere og betalte medlems- og aktivitetsavgifter. Det har vært fokus på et godt medlemssystem, da
vi har opplevd at mange av medlemmene ikke har mottatt eller betalt kontingentene. Det er viktig at
medlemsavgiften blir betalt da denne er grunnlag for tilskudd fra kommunen, samt opprettholde det
gode fotballtilbudet som SpaBra har.
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Økonomi
Regnskapet for 2021 endte med et overskudd på kr 152.800,-, mot et budsjettert underskudd på kr
5.400, - En stor kostnadspost er avskrivninger på kr 103 266, hvorav kr 96 000 gjelder
kunstgressbanen og kr 7 266 gjelder de nye 3-er banene. Gjenstående verdi på bruksretten til
kunstgressbanen er kr 16 000 og 3-er banene kr 101 800.
Pr. 31.12.2021 hadde klubben kr 2.331.532 på konto fordelt på
●
●
●
●
●

Høyrentekonto
Fastrentekonto 12 mnd.
Konto for inntekter til opprettelse av 7er kunstgressbane
Reservekonto
Bedriftskonto

Kr
Kr.
Kr
Kr
Kr

1.243.824,517.953,26,604,569.125,-

Inntektene for regnskapsåret 2021 er kr 217.225,- høyere enn budsjettert.
Følgende poster påvirker dette i stor grad:
- Kommunale/offentlige tilskudd kr 88.361,- over budsjett pga. ekstra LAM midler.
- Sponsorinntekter 91.325,- over budsjett pga. innkjøp av 3-er baner med påfølgende sponsorplasser.
- Medlems- og aktivitetsavgifter er 138.000 over budsjett pga. større fokus/purringer fra
medlemsansvarlig/lagledere.
Innbetalt medlems-/aktivitetskontingent er totalt kr. 418.000 mot budsjettert 280.000,-. Totalt antall
medlemmer per 31.12.2021 er 357 aktive spillere ( 312 i 2020).
Kostnader for året ligger totalt kr 61.577,- over budsjett. Dette pga. høyere cupdeltagelse enn
forventet, samt reparasjon og vedlikehold av SpaBra-huset på Brakerøya (skifting av vinduer mot
gressbanen).
2021 har for øvrig vært preget av stabil likviditet og god økonomisk kontroll til tross for den
ekstraordinære samfunnssituasjonen. Regnskapet er tilgjengelig for gjennomsyn ved å kontakte
økonomiansvarlig, Janne Gjevre-Solberg på epost jannegk@gmail.com
Stoppen SK
Stoppen SK er vår samarbeidsklubb. Spillere fra SpaBra går over til Stoppen SK fra det året
medlemmene fyller 13 år. SpaBra har en styreplass i Stoppen SK, og leder, nestleder eller sportslig
leder har mulighet til å delta på styremøtene.

Klubbhus og baner
Klubben har to lokaliteter å følge opp, Lier Stadion og klubbhuset på Brakerøya.
Klubbhuset på Brakerøya leies ut med god hjelp fra Rolf Ruth. Utleiepriser og informasjon finnes på
vår hjemmeside. I 2021 har det vært betydelig mindre utleie enn vanlig grunnet covid-19. Typisk
utleie av huset er til ulike arrangementer i helgene, samt foreldremøter og bursdager i ukedagene.
Huset kan med fordel brukes mer av lagene til foreldremøter og ulike aktiviteter.
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Klubbhuset på Brakerøya ligger på leiet grunn og avtalen løp ut ved utgangen av 2017. Styret (med
advokat) var i 2018, 2019, 2020 og 2021 i dialog med Drammen kommune angående forlengelse av
leieavtalen. Dialogen med Drammen kommune har tatt lengre tid enn forventet og foreløpig så er det
bestemt at festeavtalen blir årlig automatisk fornyet. Det er også et ønske fra SpaBra om å få en
fastsatt banetid på Brakerøyabanen koblet opp mot videre festeavtale, men dette viser seg å være
krevende.
Det er store driftskostnader på et gammelt klubbhus og en del vedlikehold som må forventes
fremover. Klubbhuset vil kreve store investeringer og rehabilitering i årene som kommer. Styret har
tett dialog med anleggsansvarlig som oppdaterer oss om vedlikeholdsbehovet.
Det er i 2021 laget en formell avtale mellom SpaBra/Drafn/Strong om utleie av toalettfasiliteter på
klubbhuset.
G2013 utførte dugnad på klubbhuset høsten 2021 hvor de installerte nye vinduer mot
kunstgressbanen. Tradisjonelt er det to dugnader på klubbhuset hvert år, en vår og en høst, men i
2021 utgikk dugnaden på våren grunnet covid-19.
Det ble også kjøpt inn nytt kjøleskap og lydanlegg i 2021.
Fra 01.01.2017 tok Stoppen SK over leieforholdet med Lier kommune for lokalene på Lier Stadion, og
SpaBra inngikk samtidig en leie- og samarbeidsavtale med Stoppen for tilgang på arealer i bygget. Det
har blitt opprettet et husråd med representanter fra begge klubber for å koordinere driften av bygget.

Materiell og utstyr
Klubben fikk i 2020 tilgang til en liten bod i Lierhallen (i kjelleren rett ved garderobene) hvor vi har
plassert noe utstyr som kan brukes av de minste i klubben (innefotballer og kanonballer). Drakter,
baller og vester står for størstedelen av utgiftene. Viktig at alle lagene tar godt vare på det materiellet
som er utdelt. Alle baller skal navnes med lagsnavn, og bør telles jevnlig. Viktig at drakter brukes kun i
kamp, og ikke til trening/fritid. Torshov Sport er klubbens utstyrsleverandør.

Sponsorer
Consolvo er klubbens hovedsponsor, men her er det litt uavklart mht. videre sponsoravtale. Styret
jobber med dette nå. I tillegg til en årlig spons, gjør Consolvo et beløp tilgjengelig for å støtte
spillere/medlemmer med økonomiske utfordringer.
I 2020 ble det forhandlet frem en ny innkjøpsavtale gjeldende frem til 31.12.24 med Torshov Sport og
Adidas. Vi benytter Adidas på det utstyret som kjøpes inn. Dette gjelder drakter, baller osv. Dette
sikrer klubben gode priser på innkjøp av utstyr, samt at klubbens medlemmer også får rabatterte
priser på utstyr. I tillegg så får SpaBra en prosentvis andel i kickback på utstyr som handles av
medlemmene.
Det ble i 2019 inngått en avtale med Flügger. Klubbens medlemmer får avslag på maling/utstyr,
klubben får en kickback på dette. Denne avtalen har også vært gjeldende i 2021.
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Politiattester
Trenere, lagledere og styret i SpaBra har enten gyldig fremlagt politiattest, eller søkt om dette. Fra og
med året 2018, er det ikke lenger slik at det skal fremvises ny politiattest hvert tredje år. Det jobbes
med et nytt og mer effektivt system for innhenting av politiattester.

Fair Play
Det er laget Fair Play Holdninger som SpaBra ønsker skal ligge til grunn for alt sportslig arbeid i
klubben. Holdningene ligger i klubbmanualen. Styret ønsker at alle lag skal ha fokus på fair play på
sine treninger og kamper. I tillegg fortsetter klubben og lagene rutinene om å stille kampverter på
sine hjemmekamper, slik at spillere, motstandere, barn, dommere, trenerteam og foreldre føler den
nødvendig rettferdighet og trygghet de har rett til på SpaBras hjemmekamper.
Tilsynsvakter
Året 2021 har foreldrene i SpaBra gjort en god innsats og stilt opp på utdelte tilsynsvakter. Litt
redusert sesong grunnet korona, men det ble likevel kamper både vår og høst. Samtlige lag fikk utdelt
alle sine tilsynsvakter så fort tilsynsvaktansvarlig fikk disse fra Stoppen. Tidlig informasjon, samt at
lagene fikk tilsynsvakt den dagen laget spilte kamp er viktig og dette er noe som bør videreføres.

Arrangementer og dugnader
SpaBra-dagen, som er en årlig tradisjon i klubben, ble dessverre avlyst i 2021 slik som det også ble i
2020. Koronasituasjonen, og et begrenset antall på hvor mange som fikk lov til å samles, gjorde det
vanskelig å gjennomføre. Styret har som mål å få gjennomført denne i 2022.
Ingen inntektsbringende dugnader for klubben er gjennomført i 2021. Dugnader ble holdt ad hoc
etter behov.

Jentefotballen 2021
Vi i SpaBra jobber for at jentefotballen skal opp og frem og på mest mulig rettferdig måte. Alle jenter
skal bli sett i SpaBra og i tillegg få de utviklingsmuligheter de fortjener. Det er tilvekst av jenter til
klubben og et godt samhold i kullene. SpaBra er den barnefotball klubben i gamle Buskerud med
størst jenteandel, noe vi er veldig stolte av.
Grunnet Covid-19 ble det ikke avholdt arrangementer eller fellesmøter for jentene i SpaBra i 2021.
Fokuset ble satt på legge til rette for treninger og opprettholde aktiviteter innenfor de tillatte rammer.

Utdanning
SpaBra tilbyr gratis trenerkurs for klubbens trenere arrangert av Buskerud Fotballkrets. Styret ønsker
at hvert lag minimum skal ha en trener med trenerkurs/utdanning pr tiende spiller, det vil si at: 1- 10
barn = 1 trener med kurs, 11-20 barn = 2 trenere med kurs, 21-30 barn = 3 trenere med kurs. Styret
oppfordrer alle trenere til å gå på trenerkurs.

5

Noen trenere fullførte NFFs Grasrottrenerkurs del 1 +2, C‐lisens kurs, og vi har fokus på å få enda flere
foreldretrenere til å ta dette kurset. Utdanning og kompetanseheving er alltid et viktig
satsningsområde som det jobbes kontinuerlig med sammen med NFF Buskerud. Selv om det fylles på
med nye kurs, forsvinner også stadig folk med kompetanse ut, slik at dette er et kontinuerlig
satsningsområde.

Kommunikasjon og Web
Anne-Marte Lind har hovedsakelig tatt seg av publiseringer og oppdateringer på web og facebook,
men resten av styret har også publisert på facebook. Det har blant annet vært kommunisert rundt
tiltak knyttet til smittevern og pandemi håndtering.
Nye nettsider ble ferdigstilt til årsmøtet 2021. Det har også blitt opprettet en Facebook side som
heter “Spa/Bra - Kjøp og salg” som er en gruppe for kjøp, salg og gi bort fotballutstyr for Spa/Bras
spillere/foresatte. Vi heier på gjenbruk!
Facebook er kanalen som benyttes for løpende oppdateringer og informasjon. Det er én
facebook-gruppe for klubben, i tillegg til lagenes egne facebook-sider. De fleste lagene bruker i tillegg
Spond for påmelding til treninger, kamper og cuper.

Årsberetning Sport
2021-sesongen har vært litt mer tilnærmet normal sett i forhold til fjoråret, men også 2021 har vært
sterkt preget av korona. Vi har hele tiden hatt mulighet til å trene ute. Det har i noen perioder vært
frarådet å trene inne, noe som har ført til at flere lag har fått mindre trening enn normalt.
Det har fremdeles vært fokus på smittevern, både spriting av hender, utstyr, avstand etc.
Fotballtrenere og lagledere gjorde en formidabel innsats for å kunne opprettholde et godt
fotballtilbud til sine lag.
Vi hadde i 2021 rundt 350 aktive barn. Dette er gode tall, som kommer på tross av et mer usikkert
tilbud enn før pandemien. 2016-kullet startet opp trening med fokus på ballsidighet. Her spiller jenter
og gutter sammen.
SpaBra er et populært idrettslag med et jevnt tilsig av nye barn. Årsaken til dette, tror vi, er at SpaBra
er en klubb som tilbyr et godt miljø, gode treningsfasiliteter, mange barn i Høvik skolekrets og at vi
har mange ivrige og engasjerte foreldre/foresatte. Det er foreldrene/foresatte selv som er ansvarlige
for gjennomføringen av treninger og kamper i seriespill og cuper. De foreldre som bruker time etter
time, uke etter uke på treningsfeltet eller i andre sammenhenger, er uerstattelig og har en unik verdi
for vår klubb!
Dommere har vi som regel brukt fra aktive spillere i SSK eller andre interesserte ungdommer fra
kretsen.
Våre treningsfasiliteter med kunstgressbanen, spesielt KG7 som er senter for aktivitetene, gir barna
veldig gode treningsforhold. I tillegg har vi etablert et samarbeid med Drammen Strong og Drammen
Ballklubb om Brakerøyabanen, slik at vi også her har treningstid og muligheter. Alle lag har i løpet av
sesongen fått tilrettelagt minst en trening i uka på kunstgresset på sommerstid.
På vinterstid er det lagene fra årsklassene 2012‐2009 som har fått tilrettelagt trening utendørs.
Dette er basert på et enstemmig styrevedtak. Alle lag har fått tildelt treningstid innendørs, der
hovedfokuset for spesielt de yngre lagene har vært ballsidighetstrening innenfor forskjellige
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ballaktiviteter. I tillegg har også noen lag fra lavere årsklasser hatt tilbud om å trene ute, på grunn av
pandemibegrensniner inne.

Lagsrapporter 2021

Jenter 2010
Sesongen 2021 var det 26 aktive jenter med.
Dette året har vi hatt å fokus på lagbygging der målet var at jentene skulle i større grad opptre som et
lag, og ikke bare i grupper. Her har vi sett en flott utvikling der nye relasjoner har blitt skapt. På
slutten av sesongen reiste 26 jenter med trenere til Pers hotell for å feire et godt år tross pandemi.
Det ble en suksess.
Sportslig: Vi gikk fra 1 til 2 treninger i uken spesielt for å gi de jentene som kun har fotball som
aktivitet et bedre tilbud. Vi har stilt 3 lag i serien – og har deltatt på 1 cup. Resultatene viser at laget
også har hatt sportslig fremgang. På slutten av året fikk 6 jenter mulighet til å kvalifisere seg til
sonelag, noe de alle klarte.
Fair play: Vi jobber med å heie på og gi ros til hverandre, motstanderne og dommerne ved å takke for
kamp, gi oppmuntrende kommentarer under trening, kamp etc. Vi har valgt to kapteiner for 2022
som skal forsterke videre jobbing med fair play og lagbygging.
Alle skal bli sett, ofte!

Jenter 2011
Vi stilte med 3 lag i første års 7’er. 265 scorede mål, 25 baklengs i seriespillet. Ca. 25 aktive jenter,
inkludert 4 fra Strong.
Vi har trent 2 ganger i uka. Vi deltok kun på Liungen cup i 2021.

Jenter 2012
Til tross for nok et annerledes år har vi hatt en fin sesong med både cup og seriespill. Vi har stilt med
to lag i de aktivitetene vi har deltatt. Det har vært en stabil gjeng på 17-18 stykker gjennom hele
sesongen. Vi fikk 3 nye spillere i løpet av 2021 slik at vi ved utgangen av året har 19 aktive spillere.
Utover 2021 sesongen har jentene stadig tatt nye skritt. Med gode innspill fra trenerne så har
jentene hatt en flott utvikling som har gitt mestringsfølelse og spilleglede.
Det sosiale og trivsel på treningene er viktig for jentene. Som sommeravslutning ble det arrangert
kamp mot foreldrene med etterfølgende badetur til Hvalsdammen og is-utdeling. Siste trening før
juleferien var planlagt med nisseluer, musikk og morsomme aktiviteter i tillegg til enkel
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pepperkakeservering. Dette ble dessverre avlyst i år, men vi startet i stedet 2022 med konkurranser,
lek og morro.
Trenerne gjennom sesongen vært Anne Katharina Stenberg, Marius Madsgård og Øystein Maurud
Holm.

J2013
SOSIALT
Vi trenere har hatt fokus på den sosiale utvikling. Vi har jobbet med fokus på at alle er et lag. Vi har
vært bevisst på at alle spillere skal rullere, slik at alle får spilt med hverandre.
Med dette i fokus har vi fått til en trygg gruppe hvor alle kjenner godt hverandre. Vi har også hatt
fokus på integrering, gjøre hverandre gode ved positive tilbakemeldinger.
Vi har fått til 1 sosialt sammenkomst på grunn av pandemi.
TRENINGSØKTER
Under treningsprogram har vi hatt fokus på repetisjoner av øvelser, med fokus for at barna skal føle
mestring, og på denne måten utvikle sine ferdigheter. Vi har inkludert jentene med i treningsøktene
ved å starte og avslutte med en samling. Har får de mulighet til å fortelle hvordan de selv har
oopplevd treningsøkten. Dette gir oss trenere en pekepinn på hvordan vi kan justere treningen, slik at
den er både lærerik og ikke minst morsomt for dem.
GRUPPE
Vi har hatt en fast gruppe på 16 jenter som kjenner hverandre godt og er sammensveiset. De viser
glede når de kommer på trening. Vi er en trener gruppe på 7 trenere.
Det året som har gått har vi tross pandemi fått spilt både seriekamper og noen cuper.
MVH
Trenergruppen J2013

Jenter 2014
Jenter 2014 har fortsatt å ha fokus på å ha det gøy og leke mye med ball, samtidig som at treningene
og øvelsene har blitt mer og mer ballteknikk og beherskelse.
Jentene hadde et fantastisk seriespill både med tanke på å glede over å spille fotball, samt
resultatene.
2 av trenerne har tatt trenerkurs dette året som har resultert i enda mer varierte og proffe treninger.

Jenter 2015:
Vi i J2015 har hatt denne målsetningen gjennom sesongen:
●

Fokus: ha det gøy, skape enkel idrettsglede.
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●
●
●

Trening: mye lek, med og uten ball
Mestring: start og stopp med ball, skyte, pasninger.
Finne plass, ikke løpe i klynge.

Jenter og gutter 2016:
Spa/Bra 2016 består av til sammen 39 glade barn fordelt på 12 jenter og 27 gutter. Vi har hatt en solid
vekst det siste året og fotballen er et svært populært tilbud som mange gleder seg over. For de fleste
er fotballen det aller første møtet med organisert idrett. Femåringene var for små til å delta i serien i
2021, men vi fikk for første gang prøve oss på ordentlige kamper i Liungen-cup. Barna måtte spille
mot seksåringer, men siden vi allerede har trent i over et år, hang vi fint med i kampene og scoret
masse mål. Liungen-cup var en stor opplevelse for mange av barna som nærmest ikke kan vente med
å spille kamper igjen.
Foreløpig trener gutter og jenter sammen og trives fint med det. Med så mange barn i så lav alder, er
det mange behov og dermed viktig med et solid trener-team. Vi har til sammen 14
trenere/hjelpetrenere på lista, 8 av dem med trenerkurs og ofte opptil 8 trenere som er med om
gangen. I høst har vi holdt trenermøte og foreldremøte og forsøker å engasjere flest mulig ressurser i
laget vårt.
For de fleste er fotballen det aller første møtet med organisert idrett og vi er derfor svært opptatt av
at alle skal bli sett og oppleve mestring. Trener-teamet er bevisste på å få med flest mulig, lengst
mulig. På treningene er det mye lek og moro med ball i fokus og vi deler alltid inn i små grupper. Vi
ser allerede god fremgang på både motorikk, ballfølelse, selvtillit og fotballforståelse. Nå ser vi frem
til en pandemifri sesong med mange morsomme kamper og cuper og sitrende idrettsglede for
seksåringene.
Hilsen stolt lagleder, Mads Dannevig

Gutter 2010
Sesongen 2021 var preget av corona, men også hyggelige fotballopplevelser. Spabra g2010 var meldt
opp i 2009 Buskerudserien med to lag, og hevdet seg bra her. Det ble en del seire og noen tap, noe
som var utviklende for et lag som har møtt lite motstand i serien tidligere.
I august hadde trenerne en kveld på Stoppen klubbhus med grilling og gjennomgang av fair play med
gutta på laget, hvor spillerne selv bidro med innhold og ble enige om retningslinjer for hvordan vi
ønsker at Spabra-spillere skal oppføre seg. Vi har nå en laminert utgave av disse reglene som trenerne
har med seg til fremtidig referanse, og til å minne spillerne på hva de selv har blitt enige om.
I løpet av året deltok vi på flere cuper. Et høydepunkt var Hamar cup i oktober med overnatting, hvor
guttene hadde det moro sosialt. Det ble både pizza og godteri på kvelden, og gode fotballopplevelser
på dagen.
På slutten av året kunne vi ønske velkommen til åtte nye spillere fra Drammen/Strong i tillegg til en
spiller fra DBK. Det har vært meget positive tilbakemeldinger fra de nye spillerne som synes det er
gøy på treningene.
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I laget har vi nå mange spillere som også spiller på Stoppen Akademiet, i tillegg til syv spillere på
Eliteakademiet til Strømsgodset og to spillere på Mjøndalen Akademiet. Vi er opptatt av åpenhet
rundt dette, og opplever det som positivt at spillerne og foreldrene tar med seg erfaringer inn i
Spabra fra andre klubber i nærheten.
Mvh Øyvind Werpen Skoe
Oppmann Spabra G2010

Gutter 2011
Vi har gjennom 2021 vært en stabil gjeng med 26 barn og 12 trenere.
I vårsesongen hadde vi påmeldt tre lag i seriespillet. På grunn av Covid 19 var motstanderne kun lag i
samme kommune, det var litt kjedelig. Det var heller ingen cuper før sommeren.
Høstsesongen ble mer normal og vi var med i både Liungen cup i september og Eat, Move, Sleep cup
på Tranby i oktober. I seriespillet på høsten hadde vi påmeldt tre lag. Alle lag var meldt opp i «øvet»
og vi møtte noen gode lag.
Vi hadde sosialt på slutten av sesongen med 46 barna og foreldre på Godset – Viking på Marienlyst
stadion. På slutten av 2021 begynte vinteraktivitetsserien i Talentgården.

Gutter 2012
Det ble lite trening i begynnelsen av året pga covid-19-restriksjoner. Etter hvert kom trening i gang, og
endelig kamper og cuper etter sommeren!

Vi har en veldig fin guttegruppe, og vi voksne er enig om at det sosiale er viktig å ivareta.
Ja, vi spiller fotball - men også viktig at «alle skal med». Dette følges opp og vises gjennom handling.
Vi har deltatt på Liungen-cup og «Lille Blå»-vinterserie i tillegg til seriekamper.
Det har vært en del endringer med trenere inn og ut, men i januar 2022 fikk vi endelig satt en god
trenergruppe for neste sesong.
Vi er nå 27 spillere og 6 trenere. Alle veldig klare for 7-er neste sesong!!

Gutter 2014
Vi har gjennom 2021 vært en stabil gjeng med ca 28 barn og 11 trenere.
I vårsesongen hadde vi påmeldt fem lag i seriespillet. På grunn av Covid 19 var det ingen cuper før
sommeren.
Høstsesongen ble mer normal og det var stor stas med Liungen cup. I tillegg var vi med i Eat, Move,
Sleep cup på Tranby i oktober. I seriespillet på høsten hadde vi også påmeldt fem lag i (3er fotball).
Guttene er nå meget klare for å begynne med 5er fotball!
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Trenerteamet rakk en hyggelig samling på Kawa i midten av august.
Hovedtrenerne gjennom sesongen vært Kjetil Amundsen og Njål Breivik og med god hjelp fra Sven
Runar Nilsen, Marius Tveit, André Stabæk, Håkon Duesund, Kent Ivar Salte, Morten Christensen,
Thomas Ølstørn, Salam Sheko og Martin Wøien Gilhuus (lagleder).

Gutter 2013
Vi har gjennom 2021 vært en god gjeng med 45 barn og 16 trenere.
Det har vært en spesiell sesong med tanke på Covid-19, men det har vært stort sett treninger
gjennom hele sesongen. Vi fikk arrangert en sommeravslutning med intern cup som var veldig
populært blant spillerne.
Det ble en opptur på høsten da man fikk deltatt i Liungen Cup med fem lag i G2013 og to lag i G2012
samtidig som man fikk gjennomført seriespill selv om det var noe færre antall kamper enn man
vanligvis har hatt.
Hovedtrenere for laget er Espen Moe og Jan-Richard Lislerud med veldig god hjelp fra alle øvrige
trenere: Dalija Kavara, Espen Andresen og Lars Myhre Hjelmeset. Alle disse står på gressmatta uke
etter uke i både solskinn og snøvær og har fulgt opp laget gjennom hele sesongen.
Vi er også så heldige at vi har mange flinke assisterende trenere som bidrar på alle kamper og på
treninger ved behov: Jochen Well, Magnus Temte, Marco Solstad Bochetti, Steffen Andersen-Holthe,
Pål Bergerud Næslund, Christian Espedal Ørjansen, Martin Røine, Lars Børsheim og Thomas
Thorkildsen. Oppsummert, en veldig ivrig foreldregjeng for 2013 laget og mange «ja» personer.
På sport har vi en svært kompetent sparringspartner, Lars Granaas, i tillegg til vår lagleder Per
Christian Holmberg som har god oversikt.
Trenerapparatet har vært veldig flinke til å variere treningene, stilt opp mannsterke og man ser en
god utvikling på spillerne selv om de ikke har fått frem dette i kamper og cuper denne sesongen (ref.
Corona). Spillergruppen er en godt motivert gjeng som stiller på treningene med godt humør, og de
har fått tett oppfølging av trenerapparatet som ivaretar alle spillerne uansett nivå.
Nye spillere har kommet til i år og disse har blitt godt implementert inn i gruppen mye på grunn av
kulturen som trenerapparatet har jobbet mye for å få på plass. Det er et veldig inkluderende miljø
hvor man tar imot alle uansett nivå, adresse, størrelse eller hudfarge. Det er en sterk fotball- og
idrettskompetanse i trenerapparatet og de er flinke til å se det enkelte individ selv i en så stor gruppe.
Fysiske øvelser kamufleres inn i lekbaserte øvelser med ball og dette er en suksessfaktor til at man
klarer å ta vare på flest mulig lengst mulig. Det har ikke vært noen frafall i gruppen sesongen sett over
ett, men det har vært litt omprioritering av fotball kontra andre idretter i enkeltperioder. Dette
gjelder spesielt i skisesongen da flere av spillerne har prioritert dette, men antallet spillere på en
trening har ikke vært under 15 stk. Vi tilstreber så godt det lar seg gjøre at alle barna skal få drive
med flere ulike idretter lengst mulig da vi mener allsidighet er viktig for alle barna uansett om de
skulle ende opp som den nye Klæbo, Haaland, Sagosen eller brannmann

😊

Vi gleder oss til en ny sesong og håper at 2022 vil kunne ha en mer normal sesong sett opp mot serieog cupspill.
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Gutter 2015
Da vi startet opp med 2015 gjengen hadde vi et felles lag med både jenter og gutter. Før denne
sesongen ble vi enige om at vi skulle skille jentene og guttene i egne lag. Dette har fungert bra og vi er
da noen færre på treninger som er positivt for både barn og trenere Vi har vært en stabil gjeng på
rundt 20-25 gutter på treningene.
Selv om også denne sesongen har vært noe preget av Covid og restriksjoner, så føler vi at vi har
kommet veldig godt i gang med gutter 2015 gjengen. I seriespillet deltok vi med 5 lag og det var stor
stas for barna å spille kamper. I tillegg deltok vi både i Liungen Cup og MIF høstcup.
Hovedtrenere for laget er Robin Robinsen og Jan-Richard Lislerud med veldig god hjelp fra både Eirik
Spillum, Ruben Kornmo Janssen, Vegard Hals, Sindre Løvgaard og Daniel Llarena.
Vi har svært kompetente trenere som alle har vært aktive og flere tidligere toppidrettsutøvere. Robin
er også den av trenerne som har en UEFA A-lisens.
Lagleder er også endelig på plass og mannen som tok dette ansvaret er Eirik Solberg. Kudos
Takk til alle som bidrar rundt laget.
Vi har tidligere kalt dette ballsidighet da mye av fokuset på treninger og i kamper har vært trygghet
med ball. Vi prøver å gjøre treningene morsomme med lek med ball hvor alle barna skal oppleve
mestring og trygghet. Når de finner gleden og mestringen gjennom fotballen, så tror vi også at vi
klarer å holde på barna lengst mulig.
Det har også vært lite frafall i gruppen, men heller tilskudd av nye som ønsker å prøve ut fotball.
Vi gleder oss til en ny sesong med mange kamper og cuper og helt uten restriksjoner slik at vi også
kan gjøre mye mer sosialt utenom for både barn og voksne
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