ÅRSMELDING SESONGEN 2020 –
Gutter og Jenter 6 år (f.2014)
Støtteapparat:
Trener: Jens Inge Blakstad
Trener: Ragnhild U Høyem
Trener: Jon Inge Sjømæling
Lagleder: Greta Bjerkeset

Laget består av 13 medlemmer:
Eivor Haabeth Amundsen
Emeli Helen Strøm- Blakstad Ganitjev
Even Gjerde
Gaute Kongsrud
Ida Ulset Høyem
John Blakstad
June Lervåg Stokke
Maren Aandal Grønseth
Olette Amalie Hyllnes
Olianna Dyrhaug
Signe Holten Ersvik
Tuva Ohren
Vilde Veum Sjømæling

Lagets oppstart ble ikke før slutten av september, grunnet Corona. Mange hadde ventet
lenge, og endelig var vi i gang!!
På forhånd (se møtereferat) hadde vi foreldremøte på klubbhuset. Det er et stort overtall
jenter i laget, så vi ble i fellesskap enige om å starte opp med blandalag.
Første trening ble på ball-bingen bak skolen. Det var 14 påmeldte ved oppstart, 10 jenter
og 4 gutter. Utrolig bra at hele 13 av 16 elever er med på fotballaget.
Vi har trent hver torsdag siden oppstart, og det har aldri vært under 11 oppmøtte til
trening. En utrolig ivrig gjeng! Alle i støtteapparatet har har bidratt så lengt det har vært
mulig, og vi har også benytta oss av foreldre.
Fokus på trening har vært lek, medbestemmelse og selvfølgelig fotballkamper.
Før oppstart trening har vi flere ganger samla gjengen og kort snakka om hvor viktig det
er at vi er greie mot alle, rose og heie frem hverandre. Den sosiale biten og samholdet er
vel så viktig å kjenne på, som selve fotballen.
Sammen med foreldra ble vi enige om å trene innendørs fra november. Vi har hatt 4
treninger inne og tar juleferie i desember. Vi har fulgt smittevernregler med spriting av
hender og foreldre har venta i gangen i samfunnshuset under treninger. Oppstart etter
jul er ikke datofestet, men vi er nok i gang i løpet av januar. Vi fortsetter treningene
inne, inntil varmere vær.
På grunn av Corona, ble vi i fellesskap enige om å ha en enkel avslutning på siste
treninga. Samtlige spillere mottok stolt sin pokal i åsyn av sin forelder. Litt førjulsgodt
ble også utdelt.
Hvor lenge dette laget holdes blandet, har vi snakka litt om, og det vil være en fordel om
Idrettslaget finner et lag de 3 guttene kan starte i, om ikke alt for lenge.
Det er kjekt å bli kjent med både liten og stor og å se hvert barns utvikling. Ellers virker
det greit å kommunisere via SPOND. Der har vi også opparbeidet oss litt under 500 kr
som automatisk overføres lagskonto når summen runder 500.
Vi håper å holde iveren i laget også utover våren og flere av barna ønsker å spille "ekte
fotballkamper" som de sier, så får vi se om det lar seg gjøre mot våren.
Takk til spillere, foreldre og trenere for glede og godt samarbeid i sesongen 2020!!

Lagleder
Greta Bjerkeset

