Årsmelding G12 Sesongen 2020
Spillergruppe: Laget har i år bestått av følgende spillere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Petter Ødegård
Philip Ulset Høyem
Olve Haabeth Amundsen
Even Harstad Halseth
Svein Haugnes
Edvard Punde Naastad
Linus Bratberg-Opdahl
Oddmund Meisingset
Åsmund Aarseth
Kristoffer Lange
Magnus Sletnes Aandal

Støtteapparat: Trener: Jo Vines Opdahl
Lagleder: Per Haugnes

Treninger: Vi har kjørt 2 treninger i uken siden jan, men pga covid-19 så ble det en liten
pause på noen uker. Vi startet opp igjen med korona treninger så fort det ble lov. Vi har hatt
tilnærmet 100% oppmøte på samtlige treninger i hele år, noe som er meget imponerende.
Neste år 2021 ønsker vi å øke til 3 treninger i uken siden det er første året med
ungdomsfotball. Men det kreves da at vi for inn minimum en ekstra trener for å klare dette.
Serie: Sesongen i år ble som kjent noe amputert, men stor glede når vi endelig kom i gang
med kampene. Vi startet sesongen med en treningskamp hjemme mot Averøykamaratene
for å kjenne på kamp følelsen før seriestart. 2020 sesongen var første året med 9’er fotball
m/offside for G12 etter 2 sesonger med 7’er. Laget har virkelig tatt store steg både som lag
og enkelt spillere. Laget har bitt meget godt fra seg og et av de store høyde punktene må
nok være 11-3 seieren borte mot CFK. Ellers har serien vi har deltatt i vært veldig jevn og fin,
med tette og gode kamper. Laget har høstet mye skryt fra andre lags trenere for å være et
godt spillende lag. Blant annet så har kampene mot CFK (sett bort i fra 11-3 seieren) vært av
meget høy klasse. Noe som også trenere til CFK påpekte flere ganger. Noe av det beste de
har sett på dette aldersnivået. Lagene vi har møt denne sesongen: Frei, CFK/KFK 2, AK/KHF,
CFK/KFK 3. Tingvoll var påmeldt, men trakk dessverre laget sitt like før sesongstart. Neste år
er det første år med ungdomsfotballen og både jeg som trener og laget gleder seg allerede
til å ta fatt på en ny og spennende sesong. Forhåpentligvis fra april med full sesong.
Samarbeid: Vi har i år som de to foregående årene hatt et samarbeid med J12. Der har vi
lånt fast 4 spillere som har rullert 2 og 2 på å være med oss på kampene. Jentene har stort

sett også vært på hver trening sammen med G12. Dette samarbeidet håper vi på å
videreføre også i sesongen 2021. Vi har informert neste års jenter 13 om dette og de stiller
seg positive til dette, men vil avklare litt ting rundt sitt samarbeid med Frei.
Økonomi: På grunn av Covid 19 har vi ikke hatt noe kiosksalg eller annen inntekt

