Årsmelding Gutter 9 2020

Lagleder
Trener

Kia Rosén
Martin Høyem

Per i dag består G9 av åtte gutter:
Sondre Holten Ersvik (2011)
Aksel Rosén Fredrickson (2011)
Petter Bolli Harstad (2011)
Henrik Ulset Høyem (2010)
Sindre Kongsrud (2011)
Ole Punde Naastad (2011)
Knut Alexander Rødahl (2011)
Mikael Darri Sigurvinson (2011)

Oppstart
Vi startet opp igjen i januar/februar 2020 med noen få treninger inne i gymsalen. Etter dette
fikk vi noen få treninger sammen ute, før Covid- 19 satte en stopp for treningene. Vi prøvde
å gjennomføre noen «koronatreninger», men disse ble vanskelig å gjennomføre. Både trener
og guttene opplevde det som utfordrende å spille dynamisk fotball med smittevernregler
som avstand og lite kroppskontakt. Heldigvis ble det ikke mange slike treninger.
Smittevernsituasjonen i Norge tok nok litt «piffen» fra mange. Så kom det en lang sommer.
Det var tungt å starte opp igjen, men når kampene kom i gang, så opplevde vi voksne at mye
begynte å løsne igjen.

Seriespill og treninger
Guttene har spilt åtte seriekamper mot motstanderlag fra Molde, Træff og Rival. Guttene har
i enda større grad enn tidligere knekt koden spillemessig. Vi opplever at guttene spesielt er

entusiastiske når de får til samspill på banen. Guttene er riktignok på litt ulikt nivå når det
gjelder ferdigheter og motivasjon, men vi opplever at samarbeid og kompaniskap trumfer
individuelle prestasjoner. Guttene virker å være mer fornøyd når de opplever å arbeide
sammen.

Treningene har bestått av utetreninger på kunstgressbanen og nye Batnfjord stadion.
Guttene har trent en dag i uka, samt spilt kamp en dag i uka. Dette har til nå blitt vurdert
som rimelig trenings- og kampmengde.

Sommeravslutning med is i sola, 21. juni 2020.

Da har kohort G9 hatt sin første trening siden koronapandemien satte verden på pause. Litt rart, litt
annerledes, men veldig fint å møtes og spille litt ball sammen igjen, 20.mai 2020.

Vi har i år som i fjor hatt stor glede av dommer Ruben Aspås Fredrickson som har dømt
nesten alle våre hjemmekamper. Ruben har blitt godt kjent med guttene og har vært en
solid og pålitelig person å regne med for oss i G9. I vår siste seriekamp fikk vi Live Holten til å
dømme en kamp for oss. Dette er vi veldig glad for, og vi håper at også Live vil være med og
dømme flere kamper for oss.

Avslutning
Foreldremøte ble avholdt 12. november 2020. Foreldregruppa er en veldig positiv og fin
gjeng. De gjør det enkelt å være trener og lagleder ☺ G9 markerte avslutningen for
fotballsesongen med en egen «fotballfest» i klubbhuset, onsdag 2. desember 2020. Det ble
«foreldre mot barn- kamp», servering av pizza og brus, samt høytidelig utdeling av pokaler til
alle åtte guttene.

For G9, Kia Rosén, 06.12.2020

