ÅRSMELDING Batnfjord IL J12 Født 2008
Spillere:
Bana
Hannah Martine Sæther
Thea Røsand Ulset
Matilde Halset
Randi Glomstad Halset
Lene Brandvik

Trener:
Lill Sæther
Stine Røsand
Lagleder:
Elin Brandvik

Sesongen 2020 startet opp med treninger fra januar. Spillerne har hatt tilbud om 1-2 treninger per
uke med eget lag. I tillegg har fire spillere hospitert på treninger med G12.
Alle seks har også tilbud om å delta på Frei FK J12 sine treninger.
Treningstilbudet har derfor vært veldig godt, og de alle får trent så mye som de vil.
Batnfjord J12 har i år som i fjor samarbeidet med Frei FK J12. Årsaken til samarbeidet er at BIL J 12
kun består av 6 spillere, og har dermed ikke nok spillere til eget lag i serien.
Frei FK har derfor deltatt sammen med BIL i kampene til Batnfjord IL J12.
Laget har spilt 7 er fotball i sesongen.
Seriespillet ble utsatt til september pga covid 19.
Jentene har spilt 10 kamper totalt i serien.
I tillegg har fire jenter hospitert på G12 sine kamper i 9 er serien.

De samme fire jentene ble også tatt ut på Akerakademiet da dette tilbudet startet opp for jentene.
25. oktober og 8.11 skal fem av jentene trene på sonesamlinger i Sunndal.
Jentene gjør det veldig bra sportslig. De har ikke tapt i seriespillet.

Det har vært et litt merkelig år. Planlagte cuper har blitt avlyst. Jentene skulle bl.a deltatt i Storsjø
Cup i Sverige sammen med Frei. Det ble det heller ikke noe av.
På tross av begrensninger pga denne situasjonen så har jentene hatt en god sesong. De har hatt en
god og positiv utvikling alle sammen. De har det kjekt på trening, og de har stor spilleglede. Det er
lett å se for de som har tatt turen for å se dette laget spille.

Lagbilde fra den første hjemmekampen som ble spilt på Batnfjord 7 er bane.
Øverst fra venstre: Randi Halset (Batnfjord IL), Thea Røsand Ulset (Batnfjord IL), Hannah Martine
Sæther (Batnfjord IL), Lene Brandvik (Batnfjord IL), Anna Weiset (Frei FK), nederst fra venstre: Stine
(Frei FK), Matilde Halset (Batnfjord IL), Sofie (Frei FK), Bana (Batnfjord IL), Emma (Frei FK)

Høy trivselsfaktor på tur hjem etter bortekamp (Hannah Martine, Bana og Thea)

Jentene samlet til lunsj før trening
Bakerst til venstre: Thea, Hannah, Matilde
Bakerst til høyre: Bana, Randi, Lene

