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Styrets sammensetning 

Leder:   Sigurd Tremoen 

Nestleder: Ellen Beate Lunde 

Styremedlem: Ida Haugstad Stake (tom juni) 

Styremedlem: Ola Heide 

Styremedlem:  Stian Grønås  

Varamedlem: Viviann Storhaugen  

Valgkomité: Geir Kjølgård 

  Kjetil Rød 

  Laila Øyberg   

  Aslak Runde (vara) 

Kontrollutvalg: Knut Bjarne Rørvik 

  Jostein Kleiven 

  Berit Brenne (vara) 

Innledning 

Året 2021 ble som 2020 et spesielt år, mye påvirket av koronapandemien. Vi har hele tiden jobbet 

for å kunne ha så mye aktivitet som mulig i klubben ut ifra gjeldende retningslinjer til enhver tid. 

Likevel var det først til høstsesongen at vi kunne si at vi hadde alle våre lag i gang i seriespill, da 

seniorlagene endelig fikk lov til å ha normal kampaktivitet igjen. Sesongen 2021 var mye preget av 

flytting av kamper og det ble en lang fotballsesong for flere av lagene våre.  

Mossecup og Lillehammer Cup, som skulle vært i januar, ble begge avlyst på grunn av pandemien. 

Det ble heller ingen sommerturnering på lagene dette året. Det var derfor gledelig at vi igjen kunne 

delta på flere turneringer på høsten. I tillegg fikk vi for 2.gang gjennomført Santander 3v3-liagen på 

Stampesletta.  

Vi kunne ellers avslutte sesongen ved å endelig kunne samle hele klubben til en felles 

sesongavslutning. Tradisjon tro ble det servert taco, utdeling av priser, kahoot og loddtrekning. I 

tillegg ble det servert veldig god kake for å feire at A-laget ble kretsmestere og ikke minst for at de 

klarte å kjempe seg til opprykk til 2.divisjon. Veldig gøy! Vi ser fram til en utfordrende og spennende 

sesong i 2022.  

På den administrative siden kom Ida H. Stake inn igjen som vikarierende daglig leder fra juli. Åse 

Marita Høitomt kommer tilbake fra barselpermisjon i slutten av april 2022. 
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Klubbens ressurspersoner 

Daglig leder: Åse Marita Høitomt /Ida Haugstad Stake  

Sportslig leder:  Anita Rapp-Ødegaard (koordinerer teamet og ansvar barnefotball) 

Sportslig leder ungdom:  Tord Strømme/ Geir Kjølgård fra sommeren  

Sportslig leder J17 og senior: Petter Myrvold 

Spillerutvikler:   Tord Strømme (til sommeren) 

Keepertrener:   Lars-Arve Kronborg 

Rekrutteringsansvarlig:   Anita Rapp-Ødegaard 

Materialforvalter:  Lars-Arve Kronborg 

Fair Play-ansvarlig:  Jens Fløtre 

Kvalitetsklubbansvarlig:  Jens Fløtre 

Dommeransvarlig:  Herman Bostad 

FIKS-ansvarlig:   Åse Marita Høitomt / Ida Haugstad Stake  

Overgangsansvarlig:  Åse Marita Høitomt / Ida Haugstad Stake  

 

Æresmedlem:   Anne Berit Vollan 
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Styrets arbeid 

Styremøter 

Det er avholdt styremøter månedlig med unntak av juli og november, der styremøtet ble erstattet 

med strategiseminar. Totalt 10 møter og 94 saker har styret hatt oppe i løpet av 2021. Fram til og 

med september var oppdatering av koronasituasjonen og dens påvirkning på klubben et fast punkt, 

samt faste punkter knyttet til informasjon fra styreleder og daglig leder, økonomi, marked, 

arrangement og sport.  

Styrets arbeid 

Arbeidet i 2021 har vært mye preget av koronapandemien, men i mindre grad enn i 2020. Styret sitt 

arbeid har dermed vært å manøvrere og skape størst mulig forutsigbarhet, spesielt i første del av 

2021. Strategien har gjennom hele pandemien vært å skape mest mulig sportslig aktivitet innenfor 

de rammer myndighetene ga oss. Gjennom hele året har det vært aktivitet i alle lag, dog i ulik grad 

grunnet retningslinjene og smitte. Det var veldig gledelig at vi kunne planlegge for en sesong med 

mer normal aktivitet og kamper for alle lag fra høsten av.  

Styret vil også i år rette en stor takk til alle som har stilt opp og har jobbet for at vi skal kunne holde 

aktiviteten i gang i 2021: 

- Til sportslig ledelse som etablerte gode rutiner for fotballaktivitet innenfor trygge 

smittevernfaglige rammer 

- Til daglig ledelse 

- Til alle trenere/lagledere som fulgte opp med «korona-fotball» 

- Til alle foreldre som stilte opp for å hjelpe til 

- Til alle våre eksterne samarbeidspartnere/sponsorer som sikret økonomisk trygghet 

- Og ikke minst til alle spillere som tålmodig tilpasset seg de gjeldende retningslinjene til 

enhver tid  

Under årsmøtet i februar ble det vedtatt en handlingsplan for klubben for 2021. Der i blant er det 

satt fokus på inkluderingsarbeid, fotballfond, kvalitetsklubb og støtte til sportslig utvikling. Til tross 

for et nytt år påvirket av korona har klubben jobbet godt med flere av tiltakene i handlingsplanen, i 

tillegg til andre oppgaver. 

Inkluderingsarbeid  

LKFK vil være en klubb for alle jenter. Kulturelle, økonomiske eller sosiale barrierer skal ikke være til 

hinder for å være en del av fotballfamilien. I 2020 startet styret et arbeid for å forsterke dette 

fokuset. Sammen med Kulturhjerte og Lillehammer Læringssenter er dette noe vi har jobbet godt 

med i 2021. I samarbeid med Lillehammer Læringssenter arrangerte vi en vellykket rekrutteringsdag 
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på fotballbanen tilknyttet læringssenteret. Vi inviterte 

alle med på rekrutteringsdagen på Stampesletta uka 

etter og har gjennom sesongen opplevd en gledelig 

rekruttering til klubben. Dette arbeidet vil få mye fokus i 

årene framover også. Gjennom rekrutteringstiltak og 

fotballfondet håper vi å kunne bidra til et flere får 

muligheten til å oppleve fotballglede, mestring og 

tilhørighet på fotballarenaen.  

Kvalitetsklubb 

Arbeidet med kvalitetsklubb de foregående årene virker å ha vært en viktig del for klubbens 

håndtering av pandemien de siste årene. Naturlig nok ble det litt opphold i arbeidet med 

kvalitetsklubb, men det har vært en plan for å nå kravene som har ligget til grunn også gjennom 

pandemien. Fokuset har først og fremst vært på resertifiseringen av nivå 1, men nivå 2 har vært i 

bakhodet hele veien og har blitt jobbet med parallelt med resertifiseringen. Rett over jul (januar 

2022) ble det klart at resertifiseringen er gjennomført og godkjent, og nå retter vi fokuset mot nivå 

2. Som tidligere år med kvalitetsklubb vil leder- og trenerkompetanse være en viktig del av arbeidet 

mot sertifiseringen.  

Lillehammer Cup 2021 

Lillehammer Cup skulle i 2021 gjennomføres for 24.gang, men ble dessverre avlyst på grunn av 

pandemien. Med økende smitte i Norge og i Lillehammer var det ikke mulig å gjennomføre cupen 

slik vi kjenner den. Arrangementskomiteen jobbet lenge med alternativer ut i fra gjeldende 

retningslinjer, blant annet for gjennomføring av en cup kun for klubber innad i kretsen. Med de 

nasjonale tiltakene som kom i januar var det ikke mulig å gjennomføre en cup og Lillehammer cup 

ble avlyst. Arrangementskomiteen benyttet tiden til å rette blikket mot 2022 og se på mulighetene 

for å forbedre cupen i fremtiden. Flere ideer er vurdert og diskutert og det vil bli spennende å se hva 

som vil bli gjennomført til neste cup.  

 

Bilde 5: Rekrutteringsdag med LLS 
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Tine Fotballskole 

I 2021 fikk vi veldig gledelig gjennomført to uker med Tine Fotballskole i samarbeid med Lillehammer 

FK. Som i fjor ble det gjennomført Grasrottrener delkurs 1 for instruktørene i forkant av 

fotballskoleukene. Instruktørene gjør en veldig god jobb og er viktige for gjennomføringen av 

fotballskolen. Det er gøy å se hvor godt kjent de blir med ungene og hvor god kontroll noen av de 

har på gruppa si. Vi var heldige med begge ukene og slapp unna de verste dagene med mye regn og 

kunne i stedet nyte sommerværet. Gjennomføringen var noe påvirket av pandemien, men til tross 

for det var det to uker med mye fotballglede og god stemning på Stampesletta. Totalt sett ga ukene 

nesten 150.000kr i overskudd til hver av klubbene.  

         Bilde 6: Instruktørene på Tine Fotballskole  

 

Fotballhall 

I tillegg til tiltakene i handlingsplanen har klubben ved styret også deltatt i arbeidet med ny 

fotballhall. Styret i Lillehammer Fotballhall AS har jobbet godt og målrettet og har i 2021 vært 

nærmere en løsning enn tidligere. Daværende forslag rundt fotballhall skulle opp i kommunestyret 

på høsten, men ble utsatt ut året. Etter nye samtaler og vurderinger er det fortsatt håp om å kunne 

få til en fotballhall i Lillehammer, men nå med et nytt forslag som kanskje har enda større potensiale 

for gjennomføring.  

Sesongavslutning   

I november fikk vi endelig gjennomført felles sesongavslutning for hele klubben. På grunn av 

pandemien ble både kick off og sesongavslutning avlyst i 2020, og det ble heller ikke felles kick off 

for klubben på våren i 2021. Derfor var det veldig gledelig at vi igjen kunne samle hele klubben. I 

tradisjon tro ble det servert taco, det var utdeling av priser (se under «sport»), kahoot fra A-laget og 

loddtrekning mot slutten. I tillegg ble det servert veldig god kake fra Granum Bakeri for å feire at A-

laget ble kretsmestere og for å feire opprykk til 2.divisjon.  

Erik Rolstad minnepokal ble for første gang delt ut på sesongavslutningen i stedet for på årsmøtet. 

Pokalen ble veldig fortjent delt ut til Mona Rød for lang innsats i klubben på flere områder.  
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Oppussing av klubbhus 

Gjennom høsten og vinteren har vi jobbet med å pusse opp klubbhuset innvendig, etter at vi våren 

2021 ble tildelt midler fra Sparebankstiftelsen DNB. Takket være dyktige folk i prosjektgruppa og 

gode samarbeidspartnere har vi malt vegger og tak, byttet gulv, satt opp nytt kjøkken, byttet vindu 

på kjøkkenet og fått inn noen nye møbler og hvitevarer. Totalt sett har det blitt et koseligere 

klubbhus.  

Stor takk rettes til Lars-Arve Kronborg, Jens Fløtre, Stian Grønås, og til samarbeidspartnerne Gausdal 

Landhandleri, Østbye og Sletmoen og Paulsrud Snekkerverksted.  

Økonomi 

Det er fortsatt Kantall som fører regnskapet for klubben, noe vi er veldig fornøyde med. Ryddig og 

med god oppfølging.  

For 2021 sesongen budsjetterte vi med et underskudd for å sikre størst mulig aktivitet og i håp om at 

det skulle bli en normal sesong for alle lag. Det fikk vi først til høsten, noe som gjorde at det ble litt 

mindre kostnader knyttet til aktiviteten på vårparten. Da mest knyttet til dommerhonorarer, 

kursdeltakelse, serieutgifter og sone- og kretslagsaktivitet. I tillegg ga styret reduksjon i 

treningsavgiften for spillere over 20år, på grunn av et amputert aktivitetstilbud. Kostnader knyttet til 

utstyr og driftsmateriale, og vedlikehold bygninger har størst avvik, da på grunn av innkjøp av 

diverse nytt utstyr og oppussing av klubbhuset. Totalt sett for 2021 endte resultatet på -112.000 kr, 

noe som er et mindre underskudd enn budsjettert med i starten av året. Det er mye takket være 

kompensasjon for Lillehammer Cup som ikke var budsjettert med, større overskudd for Tine 

Fotballskole og ulike søknadsordninger som for eksempel Sparebank 1 Gudbrandsdalens gavemidler. 

Foruten nevnte poster har klubben ellers truffet bra med store deler av budsjettet for 2021 

Strategien fremover 

Styret startet høsten 2021 opp et strategiarbeid. Hva skal LKFK være om 10 år, og hvordan kommer 

vi dit? Det ble avholdt et heldags strategiseminar i oktober hvor også eksterne ressurspersoner 

deltok. Som følge av dette ble det igangsatt et samarbeid med Lillehammer Fotballklubb (LFK) om å 

se på muligheten for å danne en felles fotballklubb. Det er etablert en arbeidsgruppe bestående av 

tre personer fra hver av klubbene. Gruppa skal presentere sine idéer og tanker til sine respektive 

styrer, som deretter vil løfte saken opp i sine årsmøter i 2022. Hvis årsmøtene er enig, vil en prosess 

med bred involvering settes i gang.  
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Sport  

Koronasituasjonen påvirket hva som lot seg gjennomføre av aktivitet også i 2021. Heldigvis fikk vi 

alle lagene våre tilbake i normal trening og kampaktivitet fra høsten av. Fram til da var det stort sett 

de over 20 år som fortsatt måtte forholde seg til reglene om avstand på trening. Det å kunne 

planlegge for en tilnærmet normal sesong var viktig, da motivasjonen og fotballgleden til de eldste 

spillerne hadde blitt satt på en hard prøve gjennom vinteren og våren. Et inspirasjonstiltak fra 

sportslig ledelse var å arrangere et digitalt treff med forbildene Solveig Gulbrandsen og Lise 

Klaveness, der de delte erfaringer og svarte på spørsmål. 

På senior avsluttet A-laget sesongen sterkt: ble kretsmester i NFF Indre Østland 3. divisjon og klarte 

målet om opprykk til 2. divisjon. Rekruttlaget fikk også en god plassering midt på tabellen i 4. 

divisjon.  

I ungdomsfotballen var det også veldig god sportslig 

utvikling på alle lag. Et tegn på dette var at vi på høsten 

hadde totalt 8 jenter med på kretslag for J13, 14 og 15, og 

hele 14 spillere med på sonelag fra J12 og J13. I tillegg fikk 

vi 3 jenter med på kretsens nye nivå i Landslagsskolen 

(Toppgruppe jenter), der de 20 beste 

jentekretslagsspillerne fra årgangene 2007 og 2006 ble tatt 

ut i ei felles toppgruppe. Vårt J17-lag spilte sesongen i 

regionsligaen, der de fikk solid matching mot lag utenfor kretsen og plasserte seg fint over midten av 

tabellen.  

I barnefotballen tok vi gjennom 2021 stadig imot nye, ivrige fotballjenter, gledelig nok også fra jenter 

som ikke har bodd i Norge så lenge. Vi lyktes også med å få to nye lag opp og stå i Hammartun-

grenda, hvor mange fotballjenter hadde falt fra etter bare å ha hatt blandet lag med gutter de første 

skoleårene. De nye lagene på 2012- og 2013-årgangene kom som et direkte resultat av at vi 

arrangerte en «fotballfest» på Sportsplassen sammen med LFK, der vi fikk synliggjort klubbenes 

tilbud til hhv. jenter og gutter.  

Alle barnelagene deltok med stor innsats i serie og på ulike turneringer gjennom sesongen. 

Ellers ble følgende sportslige tiltak gjennomført: 

- Månedlige trenerforum for ungdoms- og seniorfotballen 

- To trenerforum barnefotball (ett våren og ett høsten) 

Bilde 7: J17 vant Trollcup i Kristiansand 2021 
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- To «oppstartstreninger» på senhøsten for bylag J11 (den første økta v/sportslig leder, A-

lagstrener og A-lagsspillere, den andre v/foreldretrenerne) 

- Spillerutvikler/sportslig leder ungdom har fulgt opp hospitering og gjennomført ulike 

spillerutviklingstiltak 

- Sportslig leder ungdom har, sammen med LKFKs ungdomstrenere, gjennomført flere 

demoøkter for lag i samarbeidsklubben Follebu 

- Rekrutteringstiltak for skolestarterne ble gjennomført i samarbeid med LFK, i juni 

I 2021 hadde sportslig ledelse fortsatt fokus på å styrke kommunikasjonskulturen blant trenerne i 

klubben, slik at interne konflikter kan både løses og forebygges. Sportslig ledelse og styret evaluerte 

seg også fram til at en ansatt ressurs på sportslig ledelse er ønskelig (framfor å fylle rollen(e) 

gjennom frivillige verv med personer som har annen fulltidsjobb), for slik å kunne jobbe mer 

operativt på feltet og gi tettere støtte og veiledning til trenerne. Et frikjøp av LFKs utviklingssjef i en 

33% stillingsprosent var derfor under planlegging ved utgangen av året. 

Cuper  

I år så ble det veldig lite deltakelse på cuper og turnering i forhold til det vi er vant med i en normal 

sesong. Lillehammer Cup og «Mossecup», som skulle vært i januar, ble avlyst. Det ble heller ingen 

sommerturnering for noen av lagene. Det ble tidlige konkludert med at Dana Cup ikke ville være 

mulig, men vi håpet i det lengste vi skulle få delta på Norway Cup. Også Norway Cup måtte avlyse 

grunnet pandemien og det ble for andre året på rad ingen sommerturnering på jentene. Dessverre 

så økte smitten mot slutten av året, og også Otta Cup ble avlyst. Gjennom høsten var det likevel 

noen lag som reiste på cup, til både Kristiansand og Ski, og til 

cuper mer lokalt som Fåbergturneringen, Hafjell Trollcup og cup 

på Moelven, i tillegg til Santander 3v3-ligaen som vi arrangerte i 

oktober.  

Vi håper at det i 2022 igjen vil være mulig å reise på felles cup 

for klubben. Disse cupene bidrar til å bygge klubb- og 

lagfølelsen i stor grad og er viktige med det sosiale i fokus, 

sammen med det  

 

 

 

Bilde 8: Santander 3v3-ligaen, jenter fra J9 Nordre Ål 
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Utmerkelser på sesongavslutning: 

Årets Fair Play-spiller:  

J13 – Leah Tofthagen 

J14 – Nora Waalen 

J15 – Andrea Aas Mykland 

J17 – Ida Engen Kleiven 

Rekrutt – Vilde Eliassen 

A-laget – Idun Stebergløkken Meren 

Årets Lagspiller: 

J13 – Sanna Rud Bendiksen 

J14 – Helle Wessel Finstad 

J15 – Maria Håvemoen 

J17 – Leah Rød 

Rekrutt – Kristin Monshaugen (ikke til stede) 

A-laget – Ingrid Baardvik 

Spillernes årets spiller A-lag: Turid Salbu 

 

Klubbdommere 

Det ble gjennomført klubbdommerkurs for vårt J13-lag digitalt i regi av klubbens dommeransvarlig 

Herman Bostad. Nesten alle jentene på laget deltok og til tross for digital versjon var engasjementet 

blant jentene til stedet og de stilte spørsmål etter gjennomgangen. Flere av de nye klubbdommerne 

har gjennom våren og høsten prøvd seg som dommere i 

både 3er, 5er og 7er og noen dømte også flere kamper 

da vi arrangerte Santander 3v3-ligane i oktober. Noen av 

de var også til stedet, sammen med andre 

klubbdommere i klubben, på dommersamlingen som ble 

arrangert i oktober.  

Tre jenter i klubben deltok på rekruttdommerkurs på 

våren. To av de har dømt 9er og 11er kamper flere 

ganger, både i klubben og innad i kretsen. Vi håper for 

2022 at flere av klubbdommerne tar steget og blir med på 

rekruttdommerkurs neste sesong.  

 Bilde 9: Dømming under Santander 3v3-liagen 
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I høst tok i bruk dommerfunksjonen i Laget Mitt i større grad og fikk en god test på hvordan 

systemet fungerer. Før høstsesongen fordelte dommeransvarlig en til to kamper på hver dommer 

som hadde vist interesse, og kampene resten av sesongen fikk de melde seg på selv. Vi har fått noen 

tilbakemeldinger for forbedringer, men har også mottatt mange positive tilbakemeldinger som vi tar 

med oss inn i ny sesong.  

 

Vurdering av aktivitet i forhold til mål 

Klubbens visjon er «Flest mulig – lengst mulig – best mulig».  

Til tross for en ny sesong som ble påvirket av pandemien har vi hatt gledelig rekruttering i 

barnefotballen. Som nevnt har vi fått opp to nye lag tilhørende Hammartun, i tillegg til gledelig 

deltakelse av 6-åringer tilhørende både Hammartun og Nordre Ål. Det har også være et bra tilsig av 

spillere på de andre lagene. At det er god rekruttering på Hammartun- og Nordre Ål-lagene er viktig, 

i og med at vi for hvert år får enda en årgang uten lag fra Søre Ål. I 2021 er det de to eldste 

årgangene som har lag fra Søre Ål-grenda.  

I ungdomsfotballen har vi opplevd frafall i større grad enn året før, da spesielt av de eldste i 

ungdomsfotballen. Tidligere år har klubben opplevd lignende frafall og dette har styret på agendaen 

for de kommende årene. Vi ønsker å beholde jentene i fotballen flest mulig, helst gjennom 

videregående og dette må vi jobbe mer systematisk 

med nå i tiden framover.  

Målet om 2.divisjon klarte vi å nå i 2021, selv om A-

laget har vært påvirket av pandemien med 

treninger med avstand og ingen kamper for de over 

20år fram til høstsesongen. De klarte å holde 

motivasjonen og motet oppe, og kunne etter en 

tilnærmet normal høstsesong feire seier i KM-

finalen og opprykk til 2.divisjon.  

 

 

 

Bilde 10: KM-finalen A-laget 
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Medlemstall 

For 2021 er medlemstallet 405. 

Medlemsutvikling siste fem år: 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Totalt 387 406 399 387 347 405 

Av 405 medlemmer er 46 støttemedlemskap og 12 med medlemskap allidrett som da ikke er 

medlemmer i LKFK fra før.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 11: Åpen trening med A-laget 
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Sesongrapport for a-lag 
Navn på laget: Senior A 

Antall lag i serien: 1  

 

Antall spillere denne sesongen: 26 

Antall nye spillere i løpet av sesongen: 9 (4 før sesongen) 

Antall sluttede spillere i løpet av sesongen: 12 (7 etter sesongen) 

Støtteapparat 2021 (trenere og lagledere) 

 

Navn Rolle 

Lars-Arve Kronborg Keepertrener og lagleder 

Tonje Storhaugen Mathisen Lagleder 

Tore Simensen Trener 

Sigurd Tremoen Trener 

Petter Myrvold Trener 

Harald Toftaker Fysisk trener 

Vetle Simensen Nerem Hovedtrener A-laget 

 

Aktivitetsoversikt  

 

 Antall treninger Antall kamper Turneringer Treningsarena 

Vinter 59 (1.1-31.3) 0 0 Stampesletta 

Vår 57 (1.4-30.6) 1 (J19) 0 Stampesletta 

Sommer 44 (1.7-30.9) 3 0 Stampesletta 

Høst 32 (1.10-31.12) 12 0 Stampesletta 
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Totalt 192 (aktiviteter) 16 0  

 

Trening - Hva har vært hovedfokus? 

Offensiv samhandling og kultur (mange nye spillere). 

Spillerutviklingstiltak: 

Digitalt besøk med Lise Klaveness og Solveig Gulbrandsen. 

Trenerutviklingstiltak: 

Trenerforum. 

Treningsforhold: 

Stort sett bra, men banen på Stampesletta kan variere litt på vinteren. Den kan tidvis være hard og 

glatt. 

Tilgang på nødvendig utstyr: 

Ja. 

Sosiale tiltak:  

Bankett etter endt sesong. 

Hospitering (obligatorisk for lag fra J12): 

Vi har gjennom sesongen hatt hospitering fra rekrutt og J17 både på treninger og i kamper. 

Foreldremøter: 

Nei. 

Forhold til styret/ sportsutvalg/ daglig leder: 

Fra A-laget oppleves det som positivt. 

Antagelser om neste sesong: 

● Fortsetter spillergruppen? Noen fortsetter, noen slutter. 

● Fortsetter støtteapparatet? Noen fortsetter, noen slutter. 

● Behov for faglig støtte / organisatorisk støtte? I utgangspunktet ikke. 

 

Vet laget om og har benyttet klubbens sportsplan?:  

Ja. 

Annet laget ønsker å gi tilbakemelding om: 

Det har vært mye som spillerne har mistet de siste sesongene grunnet korona (trening med kontakt, 

kamper, turneringer, hospitering til klubber på høyere nivå). Vi har fokusert mye på å beholde flest 

mulig gjennom denne perioden. 
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Sesongrapport for rekrutt 
Navn på laget: Lillehammer 2 / Senior B 

Antall lag i serien: 1 

Antall spillere denne sesongen: 

Antall nye spillere i løpet av sesongen: 

Antall sluttede spillere i løpet av sesongen: 

 

Støtteapparat 2021 (trenere og lagledere) 

 

Navn Rolle 

Heidi Kant Bjørnli Hovedtrener 

Petter Myrvold Trener 

Geir Kjølgård Trener 

Sigurd Tremoen Trener 

Tonje Storhaugen Mathisen Lagleder 

 

Aktivitetsoversikt  

 

 Antall treninger Antall kamper Turneringer Treningsarena 

Vinter 25 0 0 Stampa 

Vår 20 0 0 Stampa 

Sommer 15 2 0 Stampa 

Høst 20 8 0 Stampa 

Totalt 80 10 0  

 

 

Trening - Hva har vært hovedfokus? 

Hovedfokus er å tilby trenings- og kamparena for jenter som ønsker å spille seniorfotball på sitt nivå. 

Vi har fokus på å gi et tilbud til alle basert på de ferdighetene de har. 

 

Vi prøver å utvikle basisferdigheter og spilleforståelse der fotball skal spilles hurtig langs bakken og 

igangsettelse kort fra keeper.  

 

Spillerutviklingstiltak: 

Ingen spesielle 
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Trenerutviklingstiltak: 

Ingen spesielle 

 

Treningsforhold: 

Treninger i år har vært på Stampa på Søndre Bane og Vestre Gress. Det fungerer veldig fint. 

 

Tilgang på nødvendig utstyr: 

Vi har tilgang på det utstyret vi trenger 

 

Sosiale tiltak:  

Ingen spesielle 

 

Hospitering (obligatorisk for lag fra J12): 

Vi har hatt noen jenter som har hospitert på A-laget og tre stk. har i løpet av sesongen blitt flyttet 

opp permanent 

 

Foreldremøter: 

Ikke nødvendig for ei seniorgruppe 

 

Forhold til styret/ sportsutvalg/ daglig leder: 

Meget godt 

 

Antagelser om neste sesong: 

● Fortsetter spillergruppen? Vi vil miste fem jenter (2003-jentene). ØTI prøver å hente 

2-3 jenter fra Rekrutt, men uvisst om de lykkes.  

● Fortsetter støtteapparatet? Ikke avklart 

● Behov for faglig støtte / organisatorisk støtte? Nei ikke pt. 

 

 

Vet laget om og har benyttet klubbens sportsplan?:  

Ja den ligger til grunn 

 

Annet laget ønsker å gi tilbakemelding om: 

Ikke noe spesielt 
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Sesongrapport for J17  
Navn på laget: J17 

Antall lag i serien: 1 

 

Antall spillere denne sesongen: starta oppkjøring til sesongen med ca. 32 spillere, ca. 5 

av disse møtte aldri opp på trening i 2021.  

Antall nye spillere i løpet av sesongen: 4 

Antall sluttede spillere i løpet av sesongen: ca. 18 

 

Støtteapparat 2021 (trenere og lagledere) 

 

Navn Rolle 

Vegard Vikøren Hovedtrener 

Kjetil Rød Trener  

Per Sagdalen Trener 

Lars-Arve Kronborg Keepertrener 

Mona Rød Lagleder  

Jens Fløtre Lagleder  

 

Aktivitetsoversikt  

 Antall treninger Antall kamper Turneringer Treningsarena 

Vinter     

Vår     

Sommer     

Høst     

Totalt 181 42 2  

 

 

Trening - Hva har vært hovedfokus? 

Spillerutvikling har vært hovedfokus i treningsarbeidet.  

 

Spillerutviklingstiltak: 

Vi har hatt flere hospiteringsarenaer gjennom året.  

4 jenter har hospitert med LFK G16 

2 jenter har hospitert med FL Fart sitt 1. divisjonslag  

Flere har hospitert med A-laget både i trening og kamp  

Flere jenter er også en del av kretslag, toppgruppe og talentleir 
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Trenerutviklingstiltak: 

 

Treningsforhold: 

Vi er godt fornøyd med treningsforholdene på våren, sommeren og høsten, mens banen ofte 

er dårlig om vinteren. 

 

Tilgang på nødvendig utstyr: 

Ja.  

 

Sosiale tiltak:  

Dette har vært svært krevende på grunn av pandemien. Vi hadde en kinokveld på 

vinteren/våren. Vi fikk deltatt på to turneringer, som ble bra sosiale tiltak. Vi hadde også en 

grillkveld med sosiale aktiviteter på starten av sommeren.  

 

Hospitering (obligatorisk for lag fra J12): 

Se punkt om spillerutvikling.  

 

Foreldremøter: 

 

Forhold til styret/ sportsutvalg/ daglig leder: 

Bra.  

 

Antagelser om neste sesong: 

• Fortsetter spillergruppen? Spillerguppa fortsetter i den modellen klubben har  vedtatt. 

• Fortsetter støtteapparatet? Støtteapparatet fortsetter.  

• Behov for faglig støtte / organisatorisk støtte? 

 

Vet laget om og har benyttet klubbens sportsplan?:  

Ja. 

 

Annet laget ønsker å gi tilbakemelding om: 
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Sesongrapport for J15 
Navn på laget: J15 

Antall lag i serien: 1  

Antall spillere denne sesongen: 12 (15 som startet i høst. 18 som startet i vinter) 

Antall nye spillere i løpet av sesongen: 0 

Antall sluttede spillere i løpet av sesongen: I løpet av høst 3 (2 ødelagte knær og en ukjent). Etter 

endt vårsesong: 3 (ukjent grunn) 

Støtteapparat 2021 (trenere og lagledere) 

Navn Rolle 

Idun Meren Hovedtrener (høst) 

Stian Grønås Lagleder 

Ole Christian Brobakken Trener 

Mads S. Lo Ass. trener 

 

Aktivitetsoversikt  

 Antall treninger Antall kamper Turneringer Treningsarena 

Vinter →1/4  37 4  2 (Moelv/Åretta) 

Vår   →20/6 28 6  2 (Søndre/Øvre) 

Sommer → 20/8 22 0  2 (Søndre/Øvre) 

Høst  → 31/12 32 6 1 (XL Bygg 

Cup) 

5 (HH/ Søndre/Øvre/ 

Åretta/Vargstad) 

Totalt 119 16 1 6 

 

Trening - Hva har vært hovedfokus? 

Pasningsspill, samspill på tette flater, spille oss ut fra keeper og annen teknikk 
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Spillerutviklingstiltak: 

2x spillere har hospitert/spilt med J-17. 

Ellers ingen ut over normal trening. 

Trenerutviklingstiltak: Ingen tiltak gjennomført. 

Treningsforhold: OK 

Tilgang på nødvendig utstyr: 

Tilfredsstillende på utstyrsfronten. Bra med utstyr i bua. Brukt det meste som står der. 

Sosiale tiltak:  

Akedag i Kleivbakken m/servering.  

Deltagelse på XL Bygg Cup på Ski høsten. Innendørsturnering med overnatting og masse sosialt. 

Hospitering (obligatorisk for lag fra J12): 

To spillere fast til Regionliga.  

To spillere har spilt kamp på 4. divisjons lag 

Foreldremøter: 

Husker ikke antall. 

Forhold til styret/ sportsutvalg/ daglig leder: 

Utfordrende situasjon med sportslig ledelse mtp usikkerhet rundt tilbud for 2006-årgangen. 

Har opplevd god dialog med daglig leder. 

Antagelser om neste sesong: 

• Fortsetter spillergruppen? Ja, men dette er ikke verifisert med hver enkelt spiller. 

• Fortsetter støtteapparatet? Trenger ny lagleder siden dennes datter er flyttet permanent til 

Utviklingsgruppe. Behov for en fast trener som kan holde i opplegget med kontinuitet ut 

over hjelpetrenere. Øvrige i apparatet vil vurdere ut fra hva egne barn velger videre.  

• Behov for faglig støtte / organisatorisk støtte? 

Behovet har vært stort. Tilbudet har vært lite.  

Vet laget om og har benyttet klubbens sportsplan?:  

Vet om sportsplan. Ikke veldig aktivt benyttet.  

Annet laget ønsker å gi tilbakemelding om: 

Gjennomføring av høstsesongen har vært krevende, med konstant underbemannet kamptropp. 

Tilgang til å få spillere til oss slik at vi har kunnet stille lag har vært ekstremt krevende. Vi har ofte 

ikke visst før timer før kamp at vi er nok spillere. Dette, sammen med litt forskjellig nivå på de som 

har hjulpet oss, har gitt mange dårlige opplevelser for jentene. Ikke minst for de jentene som har 

bidratt for oss (og defintivt gjort sitt beste). 

Fremover er det fra vårt ståsted viktig å få til 11’er kamparenaer og videreutvikling. Må absolutt ikke 

settes i en 9’r spill situasjon. 
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Sesongrapport for J14 

Navn på laget: J14 
Antall lag i serien: 2 

Antall spillere denne sesongen:  
Antall nye spillere i løpet av sesongen: 5  
Antall sluttede spillere i løpet av sesongen: 4  

Støtteapparat 2021 (trenere og lagledere) 

Navn Rolle 

Stein Olsen Hovedtrener fom. 1.6.21 

Martine Karlsen Hovedtrener tom. 31.5.21 

Roger Finstad Assistenttrener 

Morten Kastet Assistenttrener/keepertrener 

Geir Kjølgård Assistenttrener/spillerutvikler 

Geir Horgen Assistenttrener 

Lars Sigve Røhne Assistenttrener 

Ole Christan Hvattum Assistenttrener 

Trus Nergaard Assistenttrener 

Frode Nilsen Lagleder 

Bente Flaaten Lagleder 
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Aktivitetsoversikt 

  Antall treninger Antall kamper Turneringer Treningsarena 

Vinter  45   1  0  Håkonshall, Åretta, 

Stampa, Zoom 

Vår  38  16  0  Stampa 

Sommer  30  10  1 (Jente Talentcup)  Stampa 

Høst  60  22  1 (Adidas cup)  Stampa 

Totalt  173  39  1-2   

  

Trening - Hva har vært hovedfokus? 

• Skape mestring, utvikling og fotballglede på alle nivåer.  
• Individuelle ferdigheter i et samspill med medspillere (første touch, overblikk, bevegelse, 1A) 
• F1 (lede, styre, press), F2 (hindre tilgang til vårt mellomrom og særlig bakrom) 
• A1 – bearbeiding (hvordan kan vi beholde ball i laget?) 
• Basistrening og bevisstgjøring rundt skadeforebyggende trening  

Spillerutviklingstiltak: 

• Rolletrening (skulle gjerne hatt flere slike økter) 
• Sone- og kretslag for aktuelle spillere 
• Oppfølging av spillere gjennom spillersamtaler 
• Videomøter med åpen diskusjon 
• Egne oppsatte økter for kullets keeper(e) (ca. 15 økter) 

Trenerutviklingstiltak: 
Møte i forkant av rolletrening for å diskutere faglig aspekter rundt øktplan. 
Utover det, ingen gjennomførte tiltak for noen i støtteapparatet.  

Treningsforhold: 
Gode forhold hele året. Men, øvre bane er ikke holdbart over tid med store treningsmengder. 
Skadefrekvensen økte i våres (har øvre bane skylden?), før vi begynte med regelmessig styrketrening 
på øktene og benyttet oss av gresset deler av sommeren som erstatning.   
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Tilgang på nødvendig utstyr: 
Ja. Setter særlig pris på at klubben har kommet med nytt utstyr ved behov.  

Sosiale tiltak: 
Sommeravslutning, aktivitetshelg på Stampa, treningssamling på Etnedal 

Hospitering (obligatorisk for lag fra J12): 
Hospitering har foregått. X antall spillere har trent regelmessig med LFK G14 og J17 både vår og høst. 
Tilnærmet halve spillegruppen har spilt kamp med J15.  

Laget har tatt imot spillere fra J12 i sommer/høst, og J13 gjennom hele sesongen.  

Foreldremøter: 
Gjennomført 1 møte før vårsesongen. 

Forhold til styret/ sportsutvalg/ daglig leder: 
Godt forhold til alle. Svært lite, til ingen kontakt med styre. Savner noe tilstedeværelse og oppfølging 
i hverdagen.  

Antagelser om neste sesong: 

●       Fortsetter spillergruppen? Ja, store antakelser om at stort sett alle fortsetter.  

●       Fortsetter støtteapparatet? Ja, majoriteten vil bestå.  

●       Behov for faglig støtte / organisatorisk støtte? Nei, ikke annet enn at klubben bør opprettholde 
trenerforum som et faglig forum. Dette ble ikke arrangert høsten 2021.  

Vet laget om og har benyttet klubbens sportsplan?: 
Ja.  

Annet laget ønsker å gi tilbakemelding om: 
Behov for en trenerveileder i klubben, eller hyppigere trenerforum hvor trenerutviklingstiltak står på 
agendaen.  
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Sesongrapport for J13 
Navn på laget: J13 

Spilleformasjon: 3-4-1 

Antall lag i serien: 2 lag  

Antall spillere denne sesongen: 31 

Antall nye spillere i løpet av sesongen: 0 

Antall sluttede spillere i løpet av sesongen: 5 

Støtteapparat 2021 (trenere og lagledere) 

Navn Rolle 

Gro Taraldsen Hovedtrener 

Henrik Andreassen  Trener 

Erik Magnus Ring  Keepertrener 

Henning Owren Trener 

Stein Ivar Johnsen Trener 

Ulf Bakken   Trener 

Hanne Millenaar Jørgensen Lagleder 

Heidi Refseth Lagleder 

 

Aktivitetsoversikt  

 Antall treninger Antall kamper Turneringer Treningsarena 

Vinter 3 treninger i uka 0 0 Nordre Ål skole, 

Åretta skole og 

Håkonshallen 

Vår 3 treninger i uka 16 kamper og 2 treningskamper 

mot J14-2 og J12 2009. I 

samarbeid med trenere på 

0 Øvre Bane 

Stampa 
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lagene Jørstadmoen og Roterud 

lagde vi en egen serie som vi 

spilte mot disse før kretsen 

satte opp de samme lagene og 

J12 og i egen vårserie   

Sommer Tilbud om 

sommertrening 

2 ganger i uka 

hele sommeren  

0 Laget var 

påmeldt til 

Norway cup 

som ble 

avlyst 

Øvre bane 

Stampa 

Høst 2 treninger i uka 17.kamper  Øvre Bane 

Stampa 

Totalt  39   

 

Trening - Hva har vært hovedfokus? 

1. 1. og 2.  forsvar, sideforflytting av forsvarsrekka  

2. 1. og 2 angrep 

3. Roller på banen 

4. Sette offsidelinjen 

5. Kommunikasjon mellom spilleren   

6. Pasningsspill 

7. Finter og demping av ball 

8. Bevegelse uten ball 

9. Skudd 

10. Innlegg i «boksen» i bevegelse og cornere 

 

Spillerutviklingstiltak: 

Ca 12 spillere har til sammen deltatt på fra 1- til mange kamper og treninger til J14  

De 3 keepere på J13 har deltatt på 3 keepertrening med klubben.  

J14 har åpnet for deltakelse ved sommertreningene for alle spillere på J13.  
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Spillersamtaler er gjennomført før sesongstart med alle spillere. I tillegg er det gjennomført, en 

oppfølgingssamtale for enkelte etter behov. 

Individuelle tilbakemeldinger til alle spillere er også gjort fortløpende i treninger og i kamper.  

Åtte spillere ble nominert til treninger for uttak til sonelaget. Formålet har vært at spillere med mest 

ambisjoner, ferdigheter og bra oppmøte fikk prøve seg på soneuttak og bli vurdert av andre trenere     

Trenerutviklingstiltak: 

Trenerteamet har ikke hatt kapasitet. 

Treningsforhold: 

J13 har hatt tre treningstider i uken som vi har ønsket på Øvre bane på Stampa. Underlaget på 

denne banen er ikke veldig bra.  

Tilgang på nødvendig utstyr: 

Bra med treningsutstyr. Var ikke klar over at klubben låner ut keeperbukser 

Sosiale tiltak:  

To sosiale pizzatreff i badedammen før sommerferien og etter sommerferien. Laget var påmeldt til 

NorwayCup, men cupen ble avlyst på grunn av Corona 

Hospitering (obligatorisk for lag fra J12):  

Trener for J12 er forespurt om noen av deres spillere har ønsker hospitering på vårt lag. J12 har 

takket nei til hospitering fordi de har hatt fokus på bylaget.   

Foreldremøter;  

Foreldremøte på Teams gjennomført våren 2021 før sesongstart. 

Forhold til styret/ sportsutvalg/ daglig leder: 

Lite, men vi har fått raskt svar når vi har stilt spørsmål. 

Antagelser om neste sesong: 

• Fortsetter spillergruppen? Det er trolig 2 spillere til som gir før neste sesong, kanskje 4 

• Fortsetter støtteapparatet? Ja 

• Behov for faglig støtte / organisatorisk støtte? Behov for ekstern hovedtrener ganske raskt.  

Vet laget om og har benyttet klubbens sportsplan?:  

Ja sportsplanen er benyttet 

Annet laget ønsker å gi tilbakemelding om: 

Savner erfaringsutveksling fra barnefotball til ungdomsfotball.  

Klubbens oppfølging av dommere kan bli bedre. 

Bra med månedlige møter for alle hovedtrenere for å dele erfaringer. 

Spesielt god samarbeid med trener for J14 som har avlastet trenere for J13 i ferier.  
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Sesongrapport for J12 Nordre Ål 
Navn på laget: J12 Nordre Ål 

Antall lag i serien: 1 

Antall spillere denne sesongen: 10/11 + Spillere fra J12 Hammartun 

Antall nye spillere i løpet av sesongen: 1 

Antall sluttede spillere i løpet av sesongen: 2 

Støtteapparat 2021 (trenere og lagledere) 

Navn Rolle 

Tonje Storhaugen Mathisen Hovedtrener 

Espen Gudevang  Lagleder 

Guri Rudi Trener 

Per Harald Hjørungdal Trener 

Thomas Johnsen Trener 

Esben Dybvik  Trener 

May Elin Aspaker Sosialt opplegg  

 

Aktivitetsoversikt  

 Antall treninger Antall kamper Turneringer Treningsarena 

Vinter 9 0 0 Eidsiva Arena 

Vår 17 6 (noen be ikke spilt pga 

mangel på spillere og 

smitte) 

0 Nordre Ål skole 

Sommer 0 (Felles 

bylagstreninger) 

0 0 Stampa 
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Høst 13 7 (noen ble ikke spilt 

pga mangel på spillere) 

0 Nordre Ål skole 

Totalt 39+ Ca 13 0  

 

Trening - Hva har vært hovedfokus? 

Vi har hatt mye fokus på pasninger, forsvarsspill og press/sideskyvning som et lag. 

Spillerutviklingstiltak: 

Ingen. 

Trenerutviklingstiltak: 

Ingen. 

Treningsforhold: 

Vi har trent på Nordre Ål skole og er veldig fornøyd med det. 

Tilgang på nødvendig utstyr: 

Vi har hatt tilgang på alt nødvendig utstyr gjennom sesongen. 

Sosiale tiltak:  

Vi har hatt egen sommeravslutning og sesongavslutning for laget. 

Hospitering (obligatorisk for lag fra J12): 

Nei. 

Foreldremøter: 

Fikk ikke anledning til å ha foreldremøte pga korona restriksjoner. Men har hatt god dialog med 

foreldre/foresatte gjennom andre kanaler. 

Forhold til styret/ sportsutvalg/ daglig leder: 

Veldig godt forhold til alle i klubben, aldri noe problem å spørre om hjelp.  

Antagelser om neste sesong: 

• Fortsetter spillergruppen? Antar at minst 3 stk fortsetter, men har forhåpninger om å få 

med flere. 

• Fortsetter støtteapparatet? Ja, Tonje blir med videre til J13 som lagleder.  

• Behov for faglig støtte / organisatorisk støtte? Nei. 

Vet laget om og har benyttet klubbens sportsplan?:  

Ja, sportsplan ble brukt til planlegging av treninger og sendt ut til alle i støtteapparatet samt 

foreldre. 

Annet laget ønsker å gi tilbakemelding om: 

Takk for en fin sesong! Håper på en strålende 2022 sesong.  
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Sesongrapport for J12 Hammartun 
Navn på laget: Hammartun J12 

Antall lag i serien: 1 

Antall spillere denne sesongen: 18 

Antall nye spillere i løpet av sesongen: 5 

Antall sluttede spillere i løpet av sesongen: 3 

Støtteapparat 2021 (trenere og lagledere) 

Navn Rolle 

Kristian S Kvåle  Trener 

Ole G Farmen   Trener 

Andreas Hammarstedt  Trener 

Anne Beathe S Andresen  Lagleder 

 

Aktivitetsoversikt 

 Antall treninger Antall kamper Turneringer Treningsarena 

Vinter 8 (8)  0 0 1 

Vår 12 (12)  7 (8)  0 2 

Sommer 6 (8) 2 (3)  0 1 

Høst 10 (15)  6 (9) 0 2 

Totalt 36 (43) 15 (20) 0 2 

Bylagstreninger i parentes 

Trening - Hva har vært hovedfokus? 

Mye fokus på grunnteknikk og basisferdigheter. Bevegelse etter passning. Den relasjonelle biten i 

spillet både offensivt og deffensivt med 1F og 2F samt 1A og 2A. Kombinasjonsspill. 
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Spillerutviklingstiltak: Differensierte treninger innimellom med fokus på utvikling av enkeltspilleres 

ulike nivåer. Et stort sprik i gruppen har gjort at det har vært ekstremt viktig med differensiering for 

god oppfølging av alle. Noe hospitering i perioder, spes i sommerferien. 

Trenerutviklingstiltak: Alle tre trenere har fullført Grasrottrener 1-4 samt involvert seg i 

sonetreninger og fått gode tips derfra. 

Treningsforhold: Gode treningsforhold og tider. Dårlige forhold på Suttestad da vi har blitt satt opp 

der…. 

Tilgang på nødvendig utstyr: Meget bra, det er enkelt å be om nødvendig utstyr. 

Sosiale tiltak: Corona har lagt noen begrensninger for det sosiale utenom trening, men vi har tatt 

igjen avslutningen fra 2020 sesongen og hatt et sosialt treff i tillegg til dette- 

Hospitering (obligatorisk for lag fra J12): 

Noe i sommerhalvåret. Ellers uaktuelt pga corona. 

Foreldremøter: Ingen, da vi håpet i det lengste på fysisk møte, men da det ikke lot seg gjøre før 

sommerferien ble det ikke avholdt. Det har vært gitt informasjon gjennom mail og Rubic. Samt tidlig 

foreldremøte i september for bylagsammenslåingen. 

Forhold til styret/ sportsutvalg/ daglig leder: Godt forhold! Det er enkelt å ta kontakt og dere 

besvarer henvendelser raskt. Det er enkelt å komme til dere med ønsker eller innspill. Veldig god 

sportslig kontakt med Anita, Geir, (Tord) samt trenere i ungdomsfotballen. 

Antagelser om neste sesong: 

● Fortsetter spillergruppen? Vi håper å få med alle, men denne sesongen er siste som grendelag og 

den overgangen kan være utfordrende mtp frafall. Det er derfor vært fokus på å trygge denne 

overgangen de to siste årene, gjennom ett mertreningstilbud for det fremtidige bylaget. 

● Fortsetter støtteapparatet? Lagleder fortsetter ikke, men alle trenerne er med videre. 

● Behov for faglig støtte / organisatorisk støtte? Dette får vi god oppfølging på i ungdomsfotballen. 

Vet laget om og har benyttet klubbens sportsplan?: Lagets støtteapparat er godt kjent med denne 

og benyttet denne gjennom sesongen. Den brukes veldig aktivt og har gjort det siden J7. 

Annet laget ønsker å gi tilbakemelding om: Kun å takke for nok en sesong, godt samarbeid og 

innsatsen som legges ned for jentene våre! Gleder oss til fortsettelsen 

 

Sesongrapport for J12 Søre Ål  
Ikke levert   
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Sesongrapport for J11 Nordre Ål 
Navn på laget: J11 Nordre Ål 

Antall lag i serien: 1 

Antall spillere denne sesongen: 16 

Antall nye spillere i løpet av sesongen: 2 

Antall sluttede spillere i løpet av sesongen: 1 

Støtteapparat 2021 (trenere og lagledere) 

Navn Rolle 

Lene S Møllerløkken Lagleder 

Tove Rundtom Ahlsvik Trener 

Ole Erland Waklquist Trener 1. halvdel av sesong 

Lars Gunnar Thingnes Trener 2. halvdel av sesong 

Sigve Røhne Trener 2. halvdel av sesong 

 

Aktivitetsoversikt  

 Antall treninger Antall kamper Turneringer Treningsarena 

Vinter 11 0 0 Inne, Eidsiva arena 

Vår 12 7 0 Nordre Ål skole 

Sommer 0 0 0 0 

Høst 10 7 1 Nordre Ål skole 

Totalt 33 14 1  
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Trening - Hva har vært hovedfokus? 

Økt ballkontroll 

Raskere ballvekslinger 

Sentre til hverandre – spille som et lag 

Spillerutviklingstiltak: 

2-3 spillere har spilt sammen med J12 (2-3 kamper) 

Trenerutviklingstiltak: - 

Treningsforhold: 

Veldig bra! (Nordre Ål) 

Tilgang på nødvendig utstyr: Ja 

Sosiale tiltak:  

Startet sesongen med treningskamp mot G9 

Sommeravslutning med kino 17/6 (”Bortebane”) 

Turnering 12/9 

Sesongavslutning i forbindelse med siste trening for laget: kamp mot mødrene førts, og kaker og saft 

etterpå i LIF huset.  

Hospitering (obligatorisk for lag fra J12): 

Foreldremøter: 

Ingen foreldremøter avholdt, men informasjon gitt i form av brev i starten av sesongen. Ellers har 

informasjon ut til foreldre foregått sia lagets FB side og Rubic. Trenerne fikk gitt litt informasjon om 

neste sesong i forbindelse med avslutningen vi hadde på LIF-huset. 

Forhold til styret/ sportsutvalg/ daglig leder: 

Vi opplever samarbeidet som godt. 

Antagelser om neste sesong: 

● Fortsetter spillergruppen? Ja, har ikke fått noen meldinger om annet. 

● Fortsetter støtteapparatet? Ja 

● Behov for faglig støtte / organisatorisk støtte?  

 

Vet laget om og har benyttet klubbens sportsplan?: Nei 

Annet laget ønsker å gi tilbakemelding om: 
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Sesongrapport for J11 Hammartun 
Navn på laget: J11 Hammartun 

Antall lag i serien: 1 

Antall spillere denne sesongen: 18 

Antall nye spillere i løpet av sesongen:  

Antall sluttede spillere i løpet av sesongen: 3 

Støtteapparat 2021 (trenere og lagledere) 

Navn Rolle 

Rune Osvold Trener 

Morten Schults Dam Trener 

Gunnar Standal  Hjelpetrener 

Johan Linn  Hjelpetrener 

Kristin Kronborg  Lagleder 

Merethe Linn Lagleder 

 

Aktivitetsoversikt  

 Antall treninger Antall kamper Turneringer Treningsarena 

Vinter 8 0 0 Hammartun skole 

Vår 19 8 0 Sportsplassen 

Sommer 0 0 0 - 

Høst 23 9 0 Sportsplassen  

Totalt 50 17 0  
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Trening - Hva har vært hovedfokus? 

Sende/mottak av ball, skyte på mål, spille på delvis «faste» plasser  

Spillerutviklingstiltak: - 

Trenerutviklingstiltak: - 

Treningsforhold: Gode forhold 

Tilgang på nødvendig utstyr: Ok 

Sosiale tiltak: Felles avslutning med LKFK  

Hospitering (obligatorisk for lag fra J12): 

Foreldremøter: Kun via facebookgruppe  

Forhold til styret/ sportsutvalg/ daglig leder: Godt  

Antagelser om neste sesong: 

● Fortsetter spillergruppen? Usikkert om alle blir med  

● Fortsetter støtteapparatet? Ikke avklart  

● Behov for faglig støtte / organisatorisk støtte?  

 

Vet laget om og har benyttet klubbens sportsplan?: Ja og nei :-) 

Annet laget ønsker å gi tilbakemelding om: 
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Sesongrapport for J11 Søre Ål  
Navn på laget: Lillehammer KFK J11 Søre Ål 

Antall lag i serien: 2 

Antall spillere denne sesongen: 

Antall nye spillere i løpet av sesongen: 1 

Antall sluttede spillere i løpet av sesongen: 2 

Støtteapparat 2021 (trenere og lagledere) 

Navn Rolle 

Hanne Vorkinn Nielsen Trener 

Henning Owren Trener 

Henrik Andreassen Trener 

Thomas Moe Næstad Trener 

Jonna Vienola Lagleder 

  

 

Aktivitetsoversikt  

 Antall treninger Antall kamper Turneringer Treningsarena 

Vinter 8   Åretta 

Vår 16 12   

Sommer     

Høst 18 19   

Totalt 42 31   
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Trening - Hva har vært hovedfokus? 

Individuelle ferdigheter, 1A/1F 

Spillerutviklingstiltak: 

Intro til bylag. Noen felles treninger på slutten av året 

Trenerutviklingstiltak: 

Trenere har lært gjennom å observere eldre lag. Tatt med tilbake øvelser til eget lag. 

Treningsforhold: 

Har trent i hovedsak på Skogenfeltet. Gode forhold. Litt uheldig at den ene treningstiden ofte 

kolliderte med kamp.  

Noen treninger flyttet til Suttestad/Sportsplassen av banefordeler (ikke ønskelig og litt for ofte i en 

periode) 

Tilgang på nødvendig utstyr: 

Har det meste vi trenger. Småmål på grendebaner er ønskelig. 

Sosiale tiltak:  

Egen sesongavslutning, deltok på felles sesongavslutning  

Hospitering (obligatorisk for lag fra J12): 

Vi har ikke hatt spillere som har hospitert 

Foreldremøter: 

Ikke vært behov.  

Forhold til styret/ sportsutvalg/ daglig leder: 

Antagelser om neste sesong: 

● Fortsetter spillergruppen? Ja, antar det 

● Fortsetter støtteapparatet? Trenere fortsetter, ny lagleder. Jobber med å få på plass en lagleder til 

● Behov for faglig støtte / organisatorisk støtte? Vil tro det er behov for noe støtte for å dra i gang 

bylag/bylags-samarbeid.  

 

Vet laget om og har benyttet klubbens sportsplan?:  

Ja, forsøker så godt vi kan. 

Annet laget ønsker å gi tilbakemelding om:  
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Sesongrapport for J10 Hammartun 
Navn på laget: J10 Nordre Ål 

Antall lag i serien: 2 

Antall spillere denne sesongen: 19 

Antall nye spillere i løpet av sesongen: 3 

Antall sluttede spillere i løpet av sesongen: 1 

Støtteapparat 2021 (trenere og lagledere) 

Navn Rolle 

Amund Schonhowd Trener 

Håvard Nygaard Trener 

Silja Hjelmstadststuen Lagleder 

Hanna Sletten Eng Lagleder 

 

Aktivitetsoversikt  

 Antall treninger Antall kamper Turneringer Treningsarena 

Vinter 0 0 0 0 

Vår 12 0 0 Nordre Ål skole 

Sommer 10 11 1 Nordre Ål skole 

Høst 7 12 0 Nordre Ål skole 

Totalt 29 16 1  

 

Trening - Hva har vært hovedfokus? Grunnferdigheter med ball 

Spillerutviklingstiltak: Ikke noen spesielle tiltak, med unntak av ordinær trening og kamp. 

Trenerutviklingstiltak: Ikke noe spesielt er gjennomført 

Treningsforhold: Forholdene på Nordre Ål skole er supre, og vi ønsker å fortsette og trene der.  
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Tilgang på nødvendig utstyr: Bra, vi har det vi trenger 

Sosiale tiltak:  

Vi har hatt følgende sosiale aktiviteter gjennom sesongen: 

- Mødrene vs Døtrene kamp, med påfølgende kake og saft 

- Kino  

- Sosial samling/miniturnering med J10 Søre Ål, men påfølgende grilling 

 

Hospitering (obligatorisk for lag fra J12): N/A 

Foreldremøter: 

Forhold til styret/ sportsutvalg/ daglig leder: 

Forhold til Daglig Leder har vært fint, og opplever raske tilbakemeldinger ved alle henvendelser.  

Antagelser om neste sesong: 

● Fortsetter spillergruppen? JA 

● Fortsetter støtteapparatet? JA 

● Behov for faglig støtte / organisatorisk støtte? NEI 

 

Vet laget om og har benyttet klubbens sportsplan?: Er delvis kjent med klubbens sportsplan. Har 

ikke benyttet denne aktivt.  

Annet laget ønsker å gi tilbakemelding om:  

Vi ser store nivåforskjeller i serien, spesielt hos de lagene som kjører trening også gjennom 

vintersesongen. Seriespillet var i år lagt opp så man møtte samme lag veldig mange ganger etter 

hverandre. Det oppleves som veldig demotiverende å møte ett lag du «vanligvis» taper 10-0 mange 

ganger på rad.  
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Sesongrapport for J9 Nordre Ål 
Navn på laget: Nordre Ål jenter 9  

Antall lag i serien: 2  

Antall spillere denne sesongen: 22  

Antall nye spillere i løpet av sesongen: 7 

Antall sluttede spillere i løpet av sesongen: 1 (flyttet)  

Støtteapparat 2021 (trenere og lagledere) 

Navn Rolle 

Anita Rapp- Ødegaard trener 

Brita Hope trener 

Håvard Pharo Gravdal  trener 

Øyvind Finsveen Blikstad  trener 

Anne Kathrine Duns Lagleder/ litt trener 

 

Aktivitetsoversikt  

 Antall treninger Antall kamper Turneringer Treningsarena 

Vinter Ingen     

Vår 10 ( april –juni) 9   

Sommer ingen    

Høst 12 ( aug-des ) 14 Faaberg + 
Santander Cup 

 

Totalt 22 23   
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Trening - Hva har vært hovedfokus? 

- Ha det gøy(!) og være gode lagspillere/fair play 

- Individuelle ferdigheter (ballføring, mottak, pasning, skudd m/vrist) 

- Pasninger (på fot og framover på banen + introduserte firkant) 

- Litt innføring av rolle på banen (foran/bak/»løper») 

- Litt keeperteknikk  

Spillerutviklingstiltak: Nei 

Trenerutviklingstiltak: 

Ingen av trenerne deltok på trenerkurs i 2021. 

Treningsforhold: 

Bra! Topp å få trene på Nordre Ål skole. 

Tilgang på nødvendig utstyr: 

Bra! Fikk litt påfyll av baller etter god rekruttering. Stas med rosa baller! 

Sosiale tiltak:  

Sammenkomst etter sesongens siste kamp i høst. Kveldsmat, kaker, quiz og god stemning!  

Hospitering (obligatorisk for lag fra J12): 

Foreldremøter:  

Vi hadde ett foreldremøte i høst rett etter oppstart 

Forhold til styret/ sportsutvalg/ daglig leder: 

Tett og god oppfølging fra daglig leder. Og en av trenerne satt i sportslig ledelse gjennom sesongen ;) 

Antagelser om neste sesong: 

● Fortsetter spillergruppen? Ja, ingen har gitt signaler om annet. 

● Fortsetter støtteapparatet? Ja, vi har et bra antall i en motivert gjeng, som også samarbeider godt. 

● Behov for faglig støtte / organisatorisk støtte? Lagleder kommer til å invitere en forelder til for å dele 

på det organisatoriske arbeidet. Trenerne ser fram til trenerforum med sparring og faglig støtte fra 

sportslig leder og andre trenere. 

 

Vet laget om og har benyttet klubbens sportsplan?: Ja, kjenner til den og er bevisst på å følge det 

overordnede/prinsipielle. Men har ikke brukt den som et konkret verktøy i treningsplanleggingen.  

Annet laget ønsker å gi tilbakemelding om: 

Vi synes det burde serveres pizza på sesongavslutningen istedenfor taco, fordi det blir altfor mye 

venting for de yngste med taco servering/kø.. Men Sesongavslutningen ellers var super, særlig 

quizen til A-laget! 
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Sesongrapport for J9 Hammartun  
Navn på laget: Hammartun J9 

Antall lag i serien:1 

Antall spillere denne sesongen:10 

Antall nye spillere i løpet av sesongen: Laget var nytt i 2021. En kom til underveis 

Antall sluttede spillere i løpet av sesongen: 0 

Støtteapparat 2021 (trenere og lagledere) 

Navn Rolle 

Henning Simensen Trener 

Øydis Evensen Lagleder/trener 

 

Aktivitetsoversikt  

 Antall treninger Antall kamper Turneringer Treningsarena 

Vinter 1 pr uke sammen 
med Nordre-Ål 

  Nordre-Ål skole  

Vår 1 pr uke 2?  Sportsplassen 

Sommer Ikke trenings i 
sommer 

   

Høst 1 pr uke Ca. 8 2 Sportsplassen 

Totalt Ca 10 Ca 10 2  

 

 

Trening - Hva har vært hovedfokus? Lek, sosialisering, ballkontakt 

Spillerutviklingstiltak: kun som nevnt over 

Trenerutviklingstiltak: deltatt på en kveld med LKFK barnefotball 

Treningsforhold: Bra 

Tilgang på nødvendig utstyr: Bra 
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Sosiale tiltak: En dag møttes på sportsen på en lørdag, en dag før jul på skøyter, prøver bedre i 22 

Hospitering (obligatorisk for lag fra J12): 

Foreldremøter: kun info pr mail, facebook, sms og under trening 

Forhold til styret/ sportsutvalg/ daglig leder: godt 

Antagelser om neste sesong: 

● Fortsetter spillergruppen? ja 

● Fortsetter støtteapparatet? ja 

● Behov for faglig støtte / organisatorisk støtte? Ønsker å delta på grasrotkurs/trener barnefotball 

●  

Vet laget om og har benyttet klubbens sportsplan?: vet om, ikke benyttet 

Annet laget ønsker å gi tilbakemelding om: Skal sette seg bedre inn i sportsplanen. Ha foreldremøte 

og øke støtteapparat. Øke sosialt utenfor trening 
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Sesongrapport for J8 Nordre Ål 
Navn på laget: LKFK Nordre Ål J8 

Antall lag i serien: 2 

Antall spillere denne sesongen: 

Antall nye spillere i løpet av sesongen: 10  

Antall sluttede spillere i løpet av sesongen: 1 

Støtteapparat 2021 (trenere og lagledere) 

Navn Rolle 

Ragnar Bjørnstad Trener 

Anette Rudi  Trener 

Håvard Stubrud Trener 

Marianne Krakk  Trener 

 

Aktivitetsoversikt  

 Antall treninger Antall kamper Turneringer Treningsarena 

Vinter     

Vår 12 7  Nordre Ål  

Sommer    Nordre Ål 

Høst 17 20 (to lag) 2 Nordre Ål 

Totalt 29 27 2  

 

Trening - Hva har vært hovedfokus? 

Få spillerne ned fra lekeapparatene.  

Sjef over ballen. 

Spille med og mot.  
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Smålagsspill.  

Organisering på banen.  

Spillerutviklingstiltak: Ingen spesielle.  

Trenerutviklingstiltak: En trener tok delkurs III av grasrottrener-kurset. 

Treningsforhold: Bra. Vi trener på Nordre Ål. Anlegget her kunne ha blitt bedre om en merket opp to 

femmer-baner og fikk et sett med femmer-mål til.   

Tilgang på nødvendig utstyr: Har tilgang til nødvendig utstyr, men savner mulighet til å lagre utstyr 

på Nordre Ål, slik som små mål.  

Sosiale tiltak: Avslutning før sommerferien ved Badedammen. 

Sesongavslutning i månedsskiftet oktober/november.  

Hospitering (obligatorisk for lag fra J12): 

Foreldremøter: 0 

Forhold til styret/ sportsutvalg/ daglig leder: Bra.  

Antagelser om neste sesong: 

● Fortsetter spillergruppen? Ja 

● Fortsetter støtteapparatet? Ja 

● Behov for faglig støtte / organisatorisk støtte? Ønsker å styrke laglederdelen 

 

Vet laget om og har benyttet klubbens sportsplan?: Ja. I forbindelse med «supportervirksomhet» 

viste vi til klubbens sportsplan når det gjelder adferd på sidelinjen.  

Annet laget ønsker å gi tilbakemelding om: 
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Sesongrapport for J8 Hammartun  
Navn på laget: J8 Hammartun LKFK 

Antall lag i serien: 1 

Antall spillere denne sesongen: (nytt lag) 

Antall nye spillere i løpet av sesongen: 10 (noen av jentene spilte med guttene tidligere) 

Antall sluttede spillere i løpet av sesongen: 0 

Støtteapparat 2021 (trenere og lagledere) 

Navn Rolle 

Bent Åge Valen Trener 

Stein Ove Volden Trener 

Mårten Enger Trener 

Line Dahl Slapgard Lagleder 

 

Aktivitetsoversikt  

 Antall treninger Antall kamper Turneringer Treningsarena 

Vinter     

Vår     

Sommer 1 per uke    

Høst 1 per uke Ca 1 per uke 2 Sportsplassen 

Totalt     

 

Trening - Hva har vært hovedfokus? At det skal være moro. Pasningstrening, skudd på mål. 

Spillerutviklingstiltak: Ikke aktuelt 

Trenerutviklingstiltak: «Trener samling» på Stampa. 

Treningsforhold: Bra med sportsplassen, 
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Tilgang på nødvendig utstyr: Ok.  

Sosiale tiltak: Sosialt treff med foreldre og barn, høsten.   

Taco- Avslutning med LFFK. 

Hospitering (obligatorisk for lag fra J12): Ikke aktuelt 

Foreldremøter: 1 

Forhold til styret/ sportsutvalg/ daglig leder: Fungerer godt. 

Antagelser om neste sesong: 

● Fortsetter spillergruppen? Ja. Antar det. Pluss 2 nye spillere har meldt interesse, 

● Fortsetter støtteapparatet? Ja 

● Behov for faglig støtte / organisatorisk støtte? Ikke utover det som er tilbudt. 

 

Vet laget om og har benyttet klubbens sportsplan?: Ja 

Annet laget ønsker å gi tilbakemelding om: 
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Sesongrapport for J7 Nordre Ål/ Hammartun  
Navn på laget: J7 Nordre Ål/Hammartun 

Antall lag i serien: 2 

Antall spillere denne sesongen: 19 

Antall nye spillere i løpet av sesongen: 6 

Antall sluttede spillere i løpet av sesongen: 3 

Støtteapparat 2021 (trenere og lagledere) 

Navn Rolle 

Kjell Evensen Hovedtrener 

Mårten Enger Hovedtrener (vårsesongen) 

Håvard Gravdal Hjelpetrener 

Linn Rosenlund Hjelpetrener 

Einar Kalsæg Hjelpetrener 

 

Aktivitetsoversikt  

 Antall treninger Antall kamper Turneringer Treningsarena 

Vinter O 0 0  

Vår 10 15 1 Stampa Nord og 
Nedre 

Sommer 0    

Høst 9 15 1 Stampa Nord og 
Nedre 

Totalt 19 30 2  

 

 

 



Årsberetning LKFK 2021 
 

 49/53 
 

Trening - Hva har vært hovedfokus? 

Ha det mest mulig artig + mest mulig aktivitet. Følge prinsippene for å spille alene – sammen og mot 

hverandre. Halvparten av treningstiden brukt til spill både med og uten vant.  

Vi har trent mye på pasningsspill og forståelse for å holde ballen i laget, holde avstand fra hverandre 

og å være gode lagspillere. 

Spillerutviklingstiltak: 

Ingen spesielle  

Trenerutviklingstiltak: 

Kjell og Håvard deltok på ett trenerforum hver i løpet av sesongen. 

Kjell har deltatt på to trenerkurs gjennom året for å fornye B-lisens. 

Treningsforhold: 

Veldig bra. Det var fint å få vantene plassert tett ved banene.  

Tilgang på nødvendig utstyr: 

Helt fint. God service fra materiellansvarlig gjennom sesongen. 

Sosiale tiltak: Ingen spesielle 

Hospitering (obligatorisk for lag fra J12): 

Ikke aktuelt. Dessverre har kamper for J7 og J8 gått på samme dag – hvis ikke kunne det vært aktuelt 

å la flere delta på kamper med J8. 

Foreldremøter: Hatt to uformelle møter i forbindelse med trening. 

Forhold til styret/ sportsutvalg/ daglig leder: 

Ikke hatt noen spesiell kontakt med styret. God dialog med daglig leder, som har gitt nødvendig 

informasjon og ordnet alt det har vært behov for. 

Antagelser om neste sesong: 

● Fortsetter spillergruppen? Ja, i utgangspunktet fortsetter alle spillere og de voksne rundt 

(avhengig av om noen spillere ikke fortsetter) 

● Fortsetter støtteapparatet? Vi må organisere oss på en måte som sikrer at alle oppgaver rundt 

laget blir gjort og at oppgavene blir fordelt på flere gjennom sesongen. 

● Behov for faglig støtte / organisatorisk støtte? I utgangspunktet har vi ikke behov for spesiell 

faglig støtte, bortsett fra trenerforum og andre klubborganiserte tiltak. 

 

Vet laget om og har benyttet klubbens sportsplan?:  

Ja. Retningslinjene for 3er-fotball er kjent og praktisert. 

Annet laget ønsker å gi tilbakemelding om: 

Før lag for vårsesongen meldes på kan det være greit å ha dialog rundt kamp/treningsdager, slik at 

det kan være mulig for de som vil å trene mer. 

Klubben bør også være i dialog med LFK vedr. jentelagene som spiller i LFK, og enkeltspillere der som 

kanskje vil fortsette om de får et tilbud på rene jentelag. 
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Sesongrapport for J6 Nordre Ål 
Navn på laget: J6 Nordre Ål  

Antall lag i serien: 1 

Antall spillere denne sesongen: 10 registrerte medlemmer. Det har i tillegg vært et par jenter mer 

eller mindre fast på trening, men som ikke har meldt seg inn i klubben. 

Antall nye spillere i løpet av sesongen: 

Antall sluttede spillere i løpet av sesongen: 

Støtteapparat 2021 (trenere og lagledere) 

Navn Rolle 

Åshild Høva Sporsheim Trener 

Kristin Løken-Amsrud Trener 

Inger Marie Tamburstuen Trener 

Janita Lønstad Tamburstuen Lagleder 

Lene Sjaastad Møllerløkken Lagleder 

 

Aktivitetsoversikt  

 Antall treninger Antall kamper Turneringer Treningsarena 

Vinter 0 0 0  

Vår 8 (f.o.m 5/5) 0  Stampa 

Sommer 0  1 (Faaberg)  

Høst 7 9  Stampa 

Totalt 15 9   
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Trening - Hva har vært hovedfokus? Ha det gøy med ball. Hva er fotball. Venn med ballen. Bli kjent 

med de andre jentene på laget – sosialt.    

Spillerutviklingstiltak: Ha det gøy på trening. Stimulere til å fortsette med fotball. 

Trenerutviklingstiltak: Fått tilbud om trenerkurs og trenerforum.  

Treningsforhold: Tilgang til vant er viktig for de yngste. 

Treningstid fra kl 17 oppleves for en del litt tidlig, men det har gått greit og det har vært stabilt 

oppmøte gjennom sesongen. Vi har vært avhengig av at forberedelser til trening (oppsetting av vant) 

har blitt ordnet av andre grunnet tiden. Treningstiden har ofte blitt forkortet noe grunnet kamp 

direkte etter trening. Dette har ført til at vi har måtte avsluttet treningen 5min før tiden.  

Toalettfasiliteter før, under og rett etter trening? Trenger man egen kode/nøkkel til det?  

Tilgang på nødvendig utstyr: 

Tilgang til baller, mål, kjegler er ok.  

Sosiale tiltak: Kort sommeravslutning ved siste trening før sommeren med is. 

Sesongavslutning i sammenheng med siste trening med utkledning, og samling til kaker og saft. 

Hospitering (obligatorisk for lag fra J12):… 

Foreldremøter: Ikke gjennomført noe eget foreldremøte. Lagledere har vært tilstede ved alle 

treninger og gitt informasjon, samt svart på spørsmål. I tillegg har vi brukt Rubic og Facebook aktivt.  

Forhold til styret/ sportsutvalg/ daglig leder: 

Antagelser om neste sesong: 

Fortsetter spillergruppen? Inntrykk av at de fleste av jentene ønsker å fortsette neste år. 

Fortsetter støtteapparatet? Ikke avklart for alle. (Lene S Møllerløkken kan fortsette) 

Behov for faglig støtte / organisatorisk støtte? Ikke avklart da det avhenger av om de som har 

bidratt i denne sesongen ønsker å fortsette. Trenere ønsker informasjon om hvor man kan finne 

forslag til aktuelle øvelser tilpasset alder.  

Vet laget om og har benyttet klubbens sportsplan?: Nei  

Annet laget ønsker å gi tilbakemelding om: Alle kamper/turnering er lagt til helger. Ønskelig å samle 

kamper mer, blir litt mange helger som blir berørt av kampdager. Trenerkurs også lagt til helger slik 

at det til sammen blir for mange helger som påvirkes. 

Ønskelig med litt mer «drahjelp» ifht hvor man finner inspirasjon til øvelser og aktiviteter for de 

yngste.  
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Sesongrapport for J6 Hammartun  
Navn på laget: J6 Hammartun 

Antall lag i serien: Ingen serie- bare enkeltturneringer 

Antall spillere denne sesongen: 

Antall nye spillere i løpet av sesongen: 14 

Antall sluttede spillere i løpet av sesongen: NA 

Støtteapparat 2021 (trenere og lagledere) 

Navn Rolle 

Magnus Solberg Lagleder 

Espen Sandvig Trener 

Milan Nikodijevic Trener 

 

Aktivitetsoversikt  

 Antall treninger Antall kamper Turneringer Treningsarena 

Vinter - - - - 

Vår - - - - 

Sommer - - - - 

Høst 1 pr uke - 3 Sportsplassen 

Totalt ~10 totalt - 3 - 

 

 

Trening - Hva har vært hovedfokus? 

Bli kjent – på laget, med ballen, med reglene 

Spillerutviklingstiltak: 

Få med flest mulig- nesten alle jenter på trinnet er med på fotball! 

Trenerutviklingstiltak: 

- 
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Treningsforhold: 

Sportsplassen er fint 

Tilgang på nødvendig utstyr: 

Bra 

Sosiale tiltak:  

Tre turneringer – boller og kakao siste trening 

Hospitering (obligatorisk for lag fra J12): - 

Foreldremøter: Nei 

Forhold til styret/ sportsutvalg/ daglig leder: Fin oppfølging 

Antagelser om neste sesong: 

● Fortsetter spillergruppen? Ja 

● Fortsetter støtteapparatet? Ja 

● Behov for faglig støtte / organisatorisk støtte? Ikke noe kjent 

 

Vet laget om og har benyttet klubbens sportsplan?: Nei 

Annet laget ønsker å gi tilbakemelding om: 

 


