ÅRSMELDING FRA J 9-10-11 2020
1. Sesongen 2020
Treninger: Ved starten av sesongen besto laget av 16 jenter, da en spiller datt av i løpet av
sesongen avslutter vi med 15 jenter. Det har vært en litt rar sesong på grunn av Korona, vi
kom ikke i gang med treninger før 18. mai. Fikk til noen treninger før det ble sommerferie.
Gikk på høsten med krum hals og hadde ei trening i uka pluss 1 og 2 kamper. Det er veldig
bra oppmøte på treningene. Det er fortsatt mye fokus på en del grunnleggende på
treningene.
Vi har vært J 9-10-11 fordelt på 2 syverlag. De har spilt i serie Jenter 10. Lagene er som
følger.
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Batnfjord 1
Navn
Lea Marie Varvik
Hanna Bjerkeset
Hanna Brakstad
Ingeborg B. Cappelen
Sienna L. G. Solomonsz
Sara R. Ulset
Natalie Sæther
Amalie Aandal

Født år.
2009
2011
2010
2010
2009
2011
2010
2010

Trener Kristen Ulset
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Navn
Vilde Kongsrud
Othilie Ohren Gundby
Hedda Harstad
Ingrid H. Dønnheim
Solveig Halset
Elen Johanne Bergset
Kristin Ottestad-Dahlen

Trener Magne Halset og Magnar Kongsrud

Født år.
2010
2010
2009
2009
2009
2009
2009

Seriespill: Vi har spil 7`er-fotball i år, og var påmeldt nest nederste nivå. Siden vi har to lag
har vi møtte både Nordmørs- og Romsdalslag. Vi har møtt Vestnes, Dahle Girls, Åndalsnes,
Clausenengen, Frei. Vi har dermed møtt både bygd og by. Vi har hatt en del tap, men har
hatt seier mot den ene laget. Vi har med to lag måttet hjelpe hverandre på kampdagene.
dette har medført to kamper i uken for en del av spillerne. På grunn av Korona fikk vi alle
sesongens kamper på høsten så det ble noen hektiske mnd. Jentene viser en glede og iver
over å spille fotball så oppmøte på kampene har vært stort.
Cuper: Vi meldte oss på Melhus Cup, men på grunn av Korona ble den avlyst. Vi har hatt tett
program i høst med mange kaper så vi har klart oss greit uten cup i år.

Praktisk info: Vi har sendt ut kampvertlister i starten av sesongen slik at det skulle være
oversiktlig for alle. Vi har brukt Spond som kanal for felles info, noe vi synes funker veldig
godt. Ikke hatt noen kaffe-, kakesalg under kampene, da vi føler dette er et stress for
foreldre og det vært «koronavennlig å ikke hatt matsalg»
Møter: Vi har ikke hatt foreldremøte på grunn av Koronaen. Vi avsluttet sesongen med
trener- og lagledermøte (referat ligger som vedlegg) som vi la ut på Spond. Vi ønsket
tilbakemelding fra foreldrene.
Neste sesong: Vi fortsetter neste sesong som i år, alle trenere og lagledere blir med videre.
Vi trener sammen, men spiller kamper som to lag, J 10-11-12 om kretsen godtar det. Det blir
da i serien jenter 11.
Begge laglederne ( Anna Husvik Dønnheim og Jun T. Grindvold) har sagt at dette blir siste
sesongen.

2. Økonomi
Sesongstart hadde laget kr. 2001,- på konto, dette inkludert de pengene vi fikk fra
Jenteløftet.
Vi tok ut 1000 kr til avslutning på badeland.
Det står 1001kr på konto ved sesongslutt.

Batnfjorden 02.desember 2020
Anna Husvik Dønnheim og Jun T. Grindvold, lagledere

