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STYRETS ÅRSBERETNING 
 
«Flest mulig – lengst mulig – best mulig»  
 
Grue IL Fotball står fortsatt sterkt i Grue, og til tross for at kullene blir mindre og mindre fra 
år til år, klarer vi fortsatt å stille med rene årsklasser i barnefotballen.  
 
I ungdomsfotballen (>13 år) har vi i likhet med de fleste andre klubber og idrettslag 
utfordring med frafall. Det er mange forskjellige årsaker til at dette skjer, og dessverre kan vi 
ikke forvente at dette vil endres de nærmeste årene. Oppsummert betyr dette at flere 
årskull slås sammen til felleslag, med de gleder og utfordringer det fører med seg. 
 
A-laget endte i nedre halvdel av tabellen, men laget er ungt og det råder en yrende 
optimisme for neste sesong. 
 
Nytt for året har vært et spesialtilpasset treningsopplegg for mindreårige flyktninger i Grue. 
Dette har vært et svært positivt tilbud, og i tillegg til rent sportslig utbytte er det er svært 
godt integreringstiltak. 
 
Gruefotballen er med noen unntak foreldredrevet fram til juniornivå - vi er heldige som 
klarer å finne dyktige og motiverte foreldre til lagleder- og trenerrollene. Systemet er 
imidlertid sårbart da det forutsetter at det finnes foreldre med fotballerfaring på alle trinn.  
 
Medlemstall: 
Tabellen under vider medlemsoversikt pr 31.12.16 (tallene fra 2015 i parentes). Tallene 
inkluderer ikke fotballskolen eller voksne med roller i klubben (trenere, lagledere mm.) 
 

 0-12 år 13-19 år 20 år + Totalt 
Kvinner 66 (33) 22 (30) 0 (1) 88 (64) 
Menn 89 (84) 67 (52) 17 (23) 156 (159) 
Totalt 155 (117) 89 (82) 17 (24) 244 (223) 

 
Som tabellen vider har det vært en liten økning i medlemsmassen i 2016. Dette  skyldes i 
hovedsak at 6-åringene har fått et tilbud gjennom Grue IL, og at jentelagene er blitt større i 
barnefotballen. Dette synes positivt med tanke på senere å kunne stille jentelag også i 
ungdoms- og seniorfotballen.  
 
Aktiviteter 2016: 
 
 Seriespill: Vi hadde i 2016 hele 16 lag der flere av lagene hadde påmeldt mer enn ett 

lag i serien, slik at totalt antall påmeldte lag ble 23. 
 

 «Lille» fotballskolen: Fotballskole ble avholdt for 5-åringer med seks ordinære 
treninger, samt to bonustreninger, i september-oktober. Ca 25 barn var innom minst 
én gang, og ca 15 var stabilt med de fleste treningene.  
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 Fotballskolen: 3-dagers Fotballskole for barn født 2002-2009 (fra 7-14 år). 
"De beste fotballskole-dagene noen gang!" Sitat arrangør. Om de var de beste får 
deltakerne avgjøre, men at vi har hatt fine dager sammen er helt sikkert! Hele 94 
deltakere fra fotballbygda Grue, Kongsvinger og Mosjøen (!) har knyttet fotballbånd, 
og gikk inn i sommeren med et smil om munnen:-) 
Takk til instruktørene (A-laget, G16 og flere) og arrangementskomiteen!! 
 

 
Foto: Lagbilde fotballskolen 

 
 Fotballakademiet: Grue Akademiet ble etablert høsten 2015, og lever i beste 

velgående fortsatt. Året 2016 var det over 40 deltakere på vinter/våren (januar-april) 
og 30 deltakere på høsten (oktober-desember). Takket være kompetente trenere får 
vår unge fotballspillere en ekstra trening mandager rett etter skolen. Alle økter har et 
tema som presenteres spillerne i forkant av øktene. 
 

 Klubbdommerkurs: Det ble også i 2016 arrangert klubbdommerkveld av vår 
dommeransvarlig. Dette synes å være et populært kurs blant de yngre, og over 20 
ungdommer har i 2016-sesongen stått klare til å dømme kamper. For neste sesong 
må målet være at noen utdanner seg til å kunne dømme på høyere nivå. 

 
 Laglederforum: Det ble arrangert laglederforum før sesongstart. Nytt av året er 

«laglederhåndboken». Boken er ment for hjelpemiddel og veileder for alle 
oppgavene tilknyttet laglederrollen. 
 

 Trenerforum: Fotballgruppa har to trenerfora, ett for barnefotballen og ett for 
ungdomsfotballen. Det ble avholdt 1 møte i barnefotballen og 3 i ungdomsfotballen. 
Her deles erfaringer trenere imellom, og viktige momenter i sportsplanen diskuteres. 

 
 Kursing: Barnefotballkvelden ble arrangert med 15 deltagere fra fotballgruppa. Her 

oppfordres alle trenere og lagledere sterkt til å delta. Det er særlig viktig for helt nye 
personer å få opplæring i viktige prinsipper for barnefotball. Retningslinjene fra NFF 
gjennomgås. Kursene avholdes av IØFK. 
Alle trenere, både i barne- og ungdomsfotballen, oppfordres til å ta trenerkurs. I 
praksis har det vært svært få som har tatt slik utdanning de siste årene, og derfor må 
det jobbes mer med dette. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008866486699
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Grueturneringen: 
Grueturneringen er fotballgruppas viktigste enkeltarrangement. I tillegg til å være et svært 
positivt arrangement for alle de barna som deltar, bidrar arrangementet med store inntekter 
til fotballgruppa. Det er styrets oppgave å forvalte disse pengene på en god måte, og 
formålet er at pengene kan brukes til varige investeringer og oppgraderinger framfor daglig 
drift av fotballgruppa. 
 
Grueturneringen har en eget arrangementskomite ledet at Roy Bråten gjennom hele 36 år. 
Han, sammen med resten at komiteen, sørger for et plettfritt arrangement år etter år. 
Arrangementet er i tillegg helt avhengig av tusenvis at dugnadstimer av fotballforeldre og 
andre frivillige, og deltagelse på dugnad under Grueturneringen er påkrevd av alle som er 
med i fotbalgruppa.  
 
Vi vil med dette takke arrangementskomiteen samt alle fotballforeldre som stiller på 
dugnadsarbeid! 
 
Regnskap/ økonomi: 
Fotballgruppas omsetning var i 2016 kr 4.437.118 sammenlignet med kr 4.645.900 i 2015. 
Resultat var kr 346.213 i 2016 og 391.888 i 2015. Tallene er inkludert Grueturneringen.  
 
Resultat på drift uten Grueturneringen er ca. -173.548. Det er styrets målsetning å drive 
fotballgruppa med et positivt resultat uten Grueturneringen. 
 
Fotballgruppa har ingen langsiktig gjeld og en egenkapitalgrad på over 90%. 
Regnskapet er revidert og funnet i orden. 
 
Involvering og frivillig arbeid: 
Det er mye positivt å si om arbeidet rundt fotballgruppa. Det som imidlertid er en stadig 
utfordring er å motivere flere foreldre til å bidra med forskjellige oppgaver og roller. 
Dessverre synes det at de samme personene ofte går igjen i rollen som både trener, lagleder, 
styremedlem mm. Å delta i arbeidet rundt fotballgruppa er svært givende og positivt. Vi 
håper flere foreldre påtar seg roller i årene som kommer, slik at belastningen ikke blir så stor 
på enkeltpersoner. 
 
Styret vil med dette takke alle frivillige som har verv i fotballgruppa – uten dere ville det 
ikke vært noen fotballgruppe i Grue IL. 
 
 
Kirkenær 14.03.2017 
 
 
Brede Bredesen Opset – Styreleder  
Nils Vanebo – Styremedlem 
Ivar Sund – Styremedlem 
Roger Helgeberg – Styremedlem 
Hanne Rolsdorph – Styremedlem 
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A-LAGET 
 
TRENERE: Andreas Sorknes, Arnfinn Engerbakk og Sigurkarl Adalsteinsson,  

Magnus Skjæret 
MATERIALFORVALTERE:  

Magne Heimdal og Benny Økstad 
SPILLERE:  Sondre Skulstad, Kristoffer Karlsen, Elvis Fazlic, Abbi Al Sultan, Sigurd Sund, 

Simen Nordli Ruud, Daniel Mathisen, Tommy Heimdal, Nicolai Caspari, Lars 
Henrik Skulstad, Abiti Ahmed, Henrik Løvstad, Markus Nymoen,Charles Bratli, 
Mattis Aaseth, Mattis Toverud, Erik Joel Eriksson, Schadrach Williams, Steve 
Williams, Kristoffer Sorknes,Carl Emil Løvstad, Eirik Midtsundstad. 

HOSPITANTER:  
Patipan Moen, Henrik Vanebo og Mattis Sorknes. 

 

 
 
Gutta startet med innetrening  i Gruehallen i desember  og Cup i Åsneshallen i romjula. Så 
flyttet vi treningene inn i storhallen på Kongsvinger i januar, med 2 økter + en basis økt på 
Namnå/Kirkenær i uka. Vi mistet en av våre  trenere  i vinter pga sykdom og måtte da ut på 
trenerjakt igjen og fikk da på plass Arnfinn Engerbakk ved siden av Andreas og Sigurdkarl. Vi 
har hatt en tynn og ung  stall i år, da flere av de etablerte spillerne har gitt seg de senere år, 
noe som har ført til stor variasjon i kvaliteten i løpet av året. Noen omganger har vært 
fantastisk bra, mens andre har vært dårlig. Men vi ser at det bor masse i disse unge gutta og 
er mye talent her. Vi har hatt med oss noen hospitanter fra G16 i perioder og disse gutta har 
imponert og blir nok store bidragsytere i fremtiden for Grue sitt A-lag. Som nevnt over så ble 
det en variabel sesong og vi endte til slutt på 9.plass i 4.div. Men tror mange av disse unge 
gutta har fått med seg masse erfaring som vil styrke laget foran 2017 sesongen.  
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GUTTER 06 (spillere født 2010) 
 
TRENERE:  Marius Schjelderup-Høye og Rune Skasberg 
LAGLEDER:  Marius Schjelderup-Høye og Rune Skasberg 
SPILLERE:  Magnus Storberg, Erik Schjelderup-Høye, Kim Alexander Myrvang,  

Robin Bergsløkken, Fredrik Moen Skasberg, Marius Bjerke og Harald Gjems. 
 

 
Bilde: Marius Schjelderup-Høye 
 
Guttas første sesong startet inne i Namnå Gymsal november 2015. Vi har trent en gang hver 
uke med fri i skoleferier. Alle gutta har hatt stor fremgang, og overstegsfinter og pasninger 
er kjente begrep hos samtlige. 
Gutta har vært med i to cuper, hhv Rælingen cup og DNB cup på Kongsvinger. I tillegg har de 
deltatt i seriespill med 1-2 lag avhengig av antall spillere tilgjengelig. For G2010 har det vært 
3’er på programmet, og denne spillform er meget positivt. Spillet er i gang til enhver tid, og 
det scores mange mål som er stimulerende for barna! 
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GUTTER OG JENTER 07 (spillere født 2009) 
 
TRENERE:  Christopher Rolsdorph,  Roger Helgeberg og  Gunn Bredesen Opset 
LAGLEDER: Hanne Rolsdorph og Elisabeth Helgeberg 
SPILLERE:  Aron Amundsen, Benjamin Bredesen-Opset, Brede Breisjøberget,  

Even Brenna, Sindre Dal, Omar Darell, Tim Adrian Eide-johansson,  
Halvor Gjems, Sebastian Gustavsen, Hannah Skjørberg Hansen,  
Sondre Helgeberg, Silje Lilleåsen Bekkevold, Alexandra Nesbråten,  
Aksel Ferdinand Rolsdorph, Selma Lindberg Ruud, Sverre Colbjørnsen Sletten, 
Maiken Edvardsen Solbjør, Lukas Thoresen, David Larsen. 
 

 
En glad gjeng etter Brandval cup  
 
JG2009 startet trening etter endt håndballsesong i slutten av april, de fleste barna som 
deltok inne på håndballen, ble med ut på fotballen. Etterhvert kom også en del fler til, 
og totalt sett har vi hatt 19 barn med på treninger i løpet av sesongen.  
 
Vi gjennomførte ukentlige treninger på torsdager fra 17:30-18:30. Jentene på kullet var 
også i år med sammen med gutta, etter samtaler med foreldre og trenere på andre lag. Vi 
gjennomførte blant annet følgende øvelser: 
 Lek med ball 

o Frilek, stiv heks varianter og ulike oppvarmingsøvelser 
 Fotballøvelser 

o Pasninger og mottak 
o Skudd på mål, føring av ball og vendinger 
o Kampspill (noen ganger med posisjoner) 

 Stafett, løping og frilek 
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Seriespillet ble gjennomført med 2 lag, der vi hele tiden rullerte på spillerne. Det ble tatt 
hensyn til behovet for hjemmekamper blant foreldrene og vi forsøkte å få til at alle fikk 
spille med alle gjennom sesongen. Resultatene har variert, men rent teknisk har vi hatt 
stor forbedring gjennom sesongen. Vi har forsøkt å holde fokus på prestasjoner og 
arbeidsoppgaver, fremfor resultat, noe som har fungert godt. Andre lag og trenere i 
serien har også bidratt til positive opplevelser og Fair Play. 
 
Alle barna har hatt en fin utvikling og opplevd både glede og mestring. Enkelte spillere 
har deltatt kun på treninger, etter samtale med foreldrene, blant annet grunnet 
”kollisjon” med andre aktiviteter.  
Vi har gjennomført et foreldremøte med en engasjert og positiv foreldregruppe.  
 

 
Sesongavslutning på Midt i Gata  
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JENTER 08 (spillere født 2008) 
 
TRENERE:  Pål Snapa og Thomas Nesset 
LAGLEDER:   Anne Marit Hagen 
SPILLERE:  Astrid Vanebo, Anja Sophie Hoffmann, Selma Stenshol,  

Mia Antonsen Dreierbakken, Tina Moen, Alette Snapa,  
Linnea Lystgård Nesset, Maren Holmen Johansen 

 

 
Bilde fra Grueturneringen, foto Roy J. Trangsrud 
 
Grue J 08 (født 2008) har bestått av en herlig gjeng med 8 glade, ivrige jenter. Vi var litt 
spente ved sesongstart ettersom vi i år skulle stille lag alene etter å ha vært sammen med 
2007-jentene året før. Vi hadde også  nye trenere og 2 nye jenter! Men sesongen har vært 
over all forventning. Jentene har hatt en solid utvikling og det har vært veldig gøy å se 
spillegleden deres. De utfyller hverandre fint på banen og får til samspill bedre og bedre. Vi 
har hatt 14 seriekamper, og har der 4 tap, 1 uavgjort og 9 seiere, og scoret ca 80 mål! Vi har 
vært med på Brandvalcup uten å tape, og vi har vært med på Grueturneringen hvor vi stort 
sett møtte 9-åringer. Der ble det 3 tap og 3 seiere, det er vi veldig fornøyd med. 
Alle jentene vil spille mest mulig og vil raskest mulig ut på bana igjen ved byttinger. Vi har 
forsøkt å få så lik spilletid som mulig på alle, og nesten alle har prøvd seg som målvakt! 
Spesielt etter Grueturneringen har vi sett at de har blitt tøffere og går mer inn i dueller om 
ballen. 
Vi har tatt en liten pause nå etter høstferien ettersom mange er med på håndball, men 
regner med å starte med innetrening utpå nyåret engang for de som vil! 
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GUTTER 08 (spillere født 2008) 
 
TRENERE:  Lars Tyssen (Hovedtrener) og Kristin Steen 
LAGLEDER:   Linn A. Johnsen 
SPILLERE:  Magnus Vestmo Almåsbak, Brede Bekkesletten, Vebjørn Berg,  

Esrom Fenkl Gebremedhn, Linus Sandberg Hansen-Gaard, Kristoffer Iversen, 
Kim Aurdahl Johnsen, Simen Moland-Rauken, Emil Kojedahl Nilsen,  
Fredrik Nicholay Nyland, Magnus Sand Sjulstad, Gaute Skyrudsmoen,  
Sigurd Alexander Steen, Nikolas Overåsberget Tyssen, Martinus Ødegård 

 
 

 
Bilde fra Grueturneringen, foto Roy J. Trangsrud 
 
Laget har bestått av 14 ivrige, lærervillige og til tider konsentrerte gutter. Det har vært 
utvikling fra vårsesong til høstsesong. Guttene lærer stadig og tar det til seg, stadig flere 
skjønner spillet. 
 Vi har spilt med to rullerende lag, så alle har fått prøvd seg sammen. Alle har fått like mye 
spilletid og alle har fått prøvd seg som keeper. 
Det har vært omtrent like mye seier som tap.  
Vi har deltatt på Bergene Holm cup og Grueturneringen. Og kanskje det blir en innendørscup 
i vinter, det er i hvert fall et mål. 
I vinter blir det igjen trening inne på Refset, som i fjor. 
På slutten av sesongen har det blitt med to gutter fra Svullrya på treninger. Så det spirer og 
gror i Gruefotballen 
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JENTER 09 (spillere født 2007) 
 
TRENER:  Håkon Brenna 
LAGLEDER:  Monica Antonsen 
SPILLERE:  Thea Hellerud, Matilde Hordvik, Thea Sophie Frette Ødegård, Tuva Øverby, 

Hannah Antonsen Dreierbakken, Marte Brenna, Smret Tesema, Eva Katarina 
Lynne, Vilde T. Rauken. 

 

 
Bilde fra Grueturneringen, foto Roy J. Trangsrud 
 
Grue Jenter 09 har bestått av ni jenter hele sesongen. Vi begynte med treninger inne på 
Namnå før jul 2015. Flyttet oss ut når sesongen nærmet seg. 
Resultatmessig har dette vært en kjempesesong. I serien har det blitt to tap, ett uavgjort, og 
ni seiere. 
Vi har deltatt på to cup’er. På Brandvalcup vant de alle kampene sine. Høydepunktet ble 
Grueturneringen. Der fikk vi møtt lag vi ikke møter til vanlig, og fikk se at prestasjonene 
våres ikke står tilbake for noen. 
Alle jentene har utviklet seg i løpet av året. Samtlige bidrar i hver kamp. Individuelle 
ferdigheter, spilleforståelse og kondisjon er viktig stikkord for oss. 
Treningsglede og fokus kjennetegner dette laget. Det er veldig godt oppmøte på treninger. 
Vi trente godt siste halvdelen av sommerferien med opptil to økter i uka.                            
Etter sesongslutt har vi også for det meste hatt to oppmøter pr uke. Etter kampene var slutt 
nå i høst har treningskulturen og prestasjonene blitt enda bedre. Ferdighetene har økt flere 
hakk. Blir gøy å følge disse jentene videre. 
Vil også få takke samtlige foreldre/ foresatte som stiler opp, støtter jentene våres og har 
forståelse for alle de valg som må tas gjennom en lang sesong. 
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GUTTER 09 (spillere født 2007) 
 
TRENERE:  Nina Madshus Paaske, Vegard Aasheim og Håkon Colbjørnsen Sletten  
LAGLEDER:  Ida Vaage Skjørberg  
SPILLERE:  Sander Aasheim, Martin Breisjøberget, Reza Mohammadi (kun vårsesong), 

Alwin Johnsen Leonsson, Adrian Hoffmann, Halvor Colbjørnsen Sletten, 
Gabriel Skåre, Nicklas Hansen Sandberg, Henrik Storberg,   
Albert Schøyen Aasnes, Oliver Skjørberg Hansen og Jonathan Kordahl Hagen 
 

 
Bilde fra Grueturneringen 

 
Vi har vært 12 spillere siden oppstarten i vinter. Vi trente innendørs til påske.  
I vårsesongen møtte vi Austmarka, Kil gul, Flisa, Kil rød, Hof/Åsa, Kil lilla og Brane. I serien ble 
det seiere og tap.  
Høstsesongen møtte vi Våler, Kjellmyra, Austmarka, Kil gul, Flisa, Kil rød og Hof/Åsa. I serien 
ble det seiere og tap. 
 
Vi har deltatt på Brandvalcup og Ull/Kisa cup i mai. Her ble det seier, tap og uavgjort.  
Vi har deltatt på Grueturneringen i august, med seier, tap og uavgjort.  
 
Guttene har hatt jevnt med spilletid, og rullert på bana fra kamp til kamp. Flere av guttene 
rullerer på å stå i mål. Det har vært målrike kamper gjennom hele sesongen. 
Spillerne har utviklet seg gjennom sesongen, og viser god spilleforståelse. 
Vi fortsetter med trening på torsdager gjennom vinteren.  
 
Vi hadde fotballavslutning på Bowlinghallen Solør, 17. oktober, med pizza, brus, bowling og 
is. Guttene fikk diplom og pokal for god innsats i fotballsesongen 2016. 
Etter fotballavslutningen avtrer Nina Madshus Paaske som trener etter tre år. Hun fikk en 
påskjønnelse fra laget.   
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JENTER 10 (spillere født 2006) 
 
TRENER:  Rune Skasberg  
LAGLEDER: Steinar Lunde 
SPILLERE:  Makilisay Vijaya, Siri Adele Steen, Hannah Moen Skasberg,  

Linnea Hengebøl Lunde, Lejla Kaniza, Sofie Bredesen Opset, 
Madelene Gjedtjernet , Kari Johanne Skulstad, Mina Hansen-Gard, 
Selma Moen Sandberg 
 

 
Bilde: Rune Skasberg 
 
Denne sesongen har vi hatt en tropp på 10 jenter. Med tanke på 5-er-serie, besluttet vi oss 
til å ha med kun 7 av jentene på hver kamp. Dette ville gi mer spilletid på alle, samt gjøre 
byttene enklere og mer rettferdige ved å skifte ut to og to av de fire utespillerne om gangen. 
I tillegg innledet vi et samarbeid med en gruppe frivillige guttespillere fra samme årstrinn, og 
meldte på et Miks-lag i gutteserien.  Laget vårt bidro med 3-4 spillere pr kamp, hvor alle 
jentene deltok etter et rotasjonssystem. To av kampene ble spilt med kun jenter på banen.  
 
Min vurdering er at alle jentene har fått god matching denne sesongen, og derfor også har 
hatt god individuell utvikling. De av jentene som har kommet lengst i utviklingen har hatt 
flest kamper på mikslaget, altså mot den tøffeste motstanden. Dette laget har greid seg 
svært bra, har fått til mye bra samhandling og fått gode resultater – flere seire enn tap.  
 
Jentene i mellom ble det etterspørsel etter å få spille på mikslaget – det var altså ingen som 
syntes dette ble skummelt og uoverkommelig. På J10 sitt eget lag ble det mer opp til de 
andre jentene å utvikle lederskap og initiativ når de spillerne som oftest har pleid å avgjøre 



ÅRSRAPPORT 2016 - GRUE IL FOTBALL 

15 
 

kampene var opptatt med mikskamp. Dette synes jeg de har grepet på en svært god måte. 
Resultatene har imidlertid svingt en del, men vi har nok heller hatt fokus på utvikling og 
idrettsglede, og det synes jeg vi har sett mye av også denne sesongen.  
 
CUPER 
Vi deltok på Rælingen Cup i mai og Grueturneringa selvfølgelig i august. Her hadde vi alle 
våre spillere med, og ble ubeseiret. Det var fint å være sammen alle sammen igjen. Vi melder 
oss også på KIL sin Julecup 10.desember. 
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GUTTER 10 (spillere født 2006) 
 
TRENERE:  Egil Bye Moe, Kai Olav Myrvang og Roger Helgeberg 
LAGLEDER:   Marianne Øveråsen 
SPILLERE:  Eskil Sundnes Bråten, Even Halvorsen Bargum, Henrik Dammen Akre,  

Lars Julian Fjeld, Marcus Bye Moe, Martin Østvold, Noah Helgeberg,  
Oliver Sagerud, Oliver Skasberg, Sebastian Borgenholt,  
Sigurd Skarateppen Bjerke, Sindre Augustin Fjeldberg,  
Teo Gullikstad Østmoen, Juma Khan Baloch, Wahidullah Armani,  
Nicolai Alexander Karlsen (kun vårsesong), Iliaskhan Safi (kun vårsesong), 
Falmata Idris-Hadjiabda (kun høstsesong) 
 

 
 
SESONG 2016 
Sesongen startet allerede uka etter siste seriekamp ble spilt for sesongen 2015. Vi startet 
opp med 2 fotballtreninger i uka, en ute på kunstgresset og en inne i Refsetsalen. Sesongen 
startet med 17 gutter (inkludert 3 gutter fra omsorgssenteret). Når været tilsa at vi ikke 
kunne fortsette ute, ble det kun en trening inne til våren kom. Da flyttet vi oss ut på 
kunstgresset/treningsfeltet. 
 
Vi meldte på to lag i serien. Egil Bye Moe og Roger Helgeberg styrte kampene for det ene 
laget og Kai Olav Myrvang det andre laget. 
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VÅRESESONG 
Før vårsesongen delte vi opp guttene i to lag med fokus på like mange borte- og 
hjemmekamper. I tillegg prøvde vi å få så like lag som mulig. Vi benyttet 15 spillere i kamper 
vårsesongen (to stk fra omsorgssenteret  deltok kun på treninger). 
 
I løpet av sommeren mistet vi to gutter på laget. En flyttet til Florø og en fra 
omsorgssenteret  flyttet også. Det kom en gutt til i løpet av sommeren fra omsorgssenteret. 
Vi ble da totalt 16 gutter i høstsesongen.  
 
HØSTSESONG 
Før vi delte inn lagene for høstsesongen så vi på tidligere resultat i vårsesongen. Lagene ble 
delt inn med tanke på motstanderen. Det var da i utgangspunktet bedre lag når vi møtte 
antatt bedre motstand. Dette innebar at det ble jevnere kamper, men noen fikk flere 
bortekamper enn andre. Dette var helt i orden for foreldrene. 
 
Vi ventet litt før de to gutta fra omsorgssenteret fikk spille kamper. Dette var fordi 
interessen for treninger ikke var tilstede. Dette kom seg utover høsten og de fikk være med 
på de siste kampene. 
 
CUPER 
Vi deltok på tre turneringer i løpet av sesongen, Brandval cup, Svennis cup og 
Grueturneringen (to lag i Brandval cup og Grueturneringen, mens et lag i Svennis cup). 
Svennis cup stilte vi kun med et lag siden dette ble spilt som sjuerfotball. Dette gikk veldig 
bra, vi vant turneringen. Vi deltok også med to lag inne i Kongshallen desember 2015. 
 
STATISTIKK (GJELDER BEGGE LAG SAMLET) 
Antall kamper (serie): 24 
Antall seire (serie): 19 
Antall uavgjort (serie): 2 
Antall tap (serie): 3 
 
Antall scorte mål (serie): 171 
Antall innslupte mål (serie): 71 
 
NESTE SESONG 
Etter høstferien starter vi opp igjen med treninger, ute på kunstgresset. Det blir treninger 
ute en dag i uka så lenge været holder. Vi starter også i nær fremtid opp med innetreninger, 
en dag i uka i Refsetsalen. 
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JENTER 11 (spillere født 2005) 
 
TRENERTEAMET 
Trenere for Grue J11 har vært Morten Møller og Eirik Sandberg med lagleder Rune Moen. Vi 
startet planlegging av sesongen med «trenersamling» hjemme hos Eirik på Grue Vestside.  
 
TRENINGER 
De fleste av jentene var med på forballakademiet på mandagene slik at vi startet våre 
fellestreninger på kunstgresset på Grue stadion den 29. mars. Da gresset begynte å spire var 
det godt å komme seg ut på feltet.  Vi har trent hver tirsdag og torsdag i oppkjøringen frem 
til første seriekamp. Deretter har vi hatt kamper på onsdager og trening på torsdager. Det 
har vært bra oppmøte på treningene.  Treningene har vært varierte og gode, og jentene har 
hatt veldig bra innsats. Det har vært lagt inn noen faste øvelser på hver trening.  
 
SPILLERSTALLEN 
Vi har i løpet av året hatt med 9 spiller, alle født i 2005. På kampene før sommerferien lånte 
vi med oss spillere fra J10 slik at vi kunne ha 2 innbyttere på kampene. Vi har lånt med oss 
Makilisay Vijaya, Siri Adele Steen, Hannah Skasberg og Selma Moen Embretsen. Siri og 
Makilisay ble også med oss til Trollcup i mai. Etter sommerferien fikk vi ny spiller i Aurora 
Sandberg, slik at vi var 9 spillere. 
 
SPILLERE:  Bertine Sandberg, Martine Skytteren Møller, Emma Skytteren Moen,  

Ridaa Sultan, Sofie Rolsdorph, Eli Kristine Hansen, Nora Svarttjønnli,  
Henriette Furuberg, Aurora Sandberg (Ny etter sommerferien) 
 
 

 

  
Jentene på kamp og på trening  
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KAMPER 
Seriekamper vårsesongen 2016 
Vårsesongen ble veldig bra med mange fine kamper. I første kamp kom årets største seier 
mot Skarnes, hvor vi vant hele 16-1 og hvor alle sammen laget mål. Vi spilte 6 kamper før 
ferien hvor vi hadde 5 seire og 1 tap. Resultat på kampene på våren finner dere skjematisk 
nederst i rapporten.   
 
Seriekamper høstsesongen 2016 
Høstsesongen ble også veldig bra med mange flotte og jevne kamper og nivået var jevnere 
enn på våren. Vi hadde også nå 5 seiere og 1 tap. I siste kamp spilte jentene kanskje sin 
beste kamp for sesongen, med flott samspill, gode pasninger og bra tempo. Dessverre ville 
ikke ballen i mål og det ble et litt ufortjent tap. Resultat på kampene på høsten finner dere 
skjematisk nederst i rapporten.   
 
CUPER 
Troll Cup 2016 
Vi meldte oss på Troll cup på Hafjell på vårsesongen. Det ble overnatting på hytte i Hafjell fra 
fredag til søndag. Dette er en kompakt og kjempefin cup med 2 kamper på lørdag den 28. 
mai og 2 kamper på søndag, og hvor det da passer fint å ta seg en tur til Hunderfossen. Vi 
hadde med oss Makilisay og Siri Adele. Innsatsen var upåklagelig og jentene hadde det 
kjempegøy. Det ble 2 seire, 1 uavgjort og 1 tap. Det var en stolt gjeng som stilte seg på 
podiet for premieutdeling. Resultat på kampene finner dere skjematisk nederst i rapporten.   
 

   
Trollcup 2016 

 
Grueturnering 2016 
En av årets store høydepunkt er også vår egen Grueturneringen. Det ble 2 flotte dager med 
fint vær på lørdag og litt overskyet og regn på søndag. Vi spilte 3 kamper på lørdag, hvor vi 
vant alle samme. På lørdag spilte vi 2 kamper, hvor vi vant den første og tapte den siste. En 
litt sliten, men glad gjeng, mottok sine diplomer og premier etter en topp helg. Resultat på 
kampene finner dere skjematisk nederst i rapporten.   
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Grueturneringen 2016 

Vurdering av sesongen 
I seriekampene og på cupene har vi lagt vekt på god innsatsen av jentene og ikke fokusert så 
mye på selve resultat. Vi har forsøkt å få inn god lagfølelse, godt samspill og fair Play. 
Heiarop etter alle kampene er viktig og jentene har vært stolte av å spille for Grue.  
 
Vi har også i år rullert på plassene ute på banen, da vi mener at dette utvikler jentene som 
spillere. Det er viktig å kunne spiller på alle plasser på banen. Alle jentene har havnet i 
målprotokollen i løpet av sesongen og det er bra. Jentene har i løpet av sesongen har hatt en 
stigende og fin utvikling. De har spilt bedre sammen og vi ser fine pasninger mellom dem i 
kampene.  
 
I seriespillet hadde vi 10 seiere og 2 tap. Jentene har ”bøttet” inn med mål og målvaktene 
har gjort en fremragende jobb. Målstatistikken viser at vi totalt har laget 80 mål og sluppet 
inn 25. På Troll Cup ble det 2 seiere, 1 uavgjort og 1 tap, mens på Grueturneringen ble det 4 
seiere og 1 tap. Totalt har vi da spilt 21 kamper, hvor vi har vunnet 16, spilt 1 uavgjort og 
tapt 3.  
 
SESONGAVSLUTNING 
Vi avsluttet fotballåret 2016 med avslutning i Gruehallen med kamp mellom jentene og 
foreldrene. Etterpå var det pizza og kaker samt utdeling av diplom og premie.  
 
ANNET 
Vi må også få takke alle foresatt som har stilt opp på dugnader, kjørt på kamper og ikke 
minst heiet på jentene under kampene. 

 
Morten, Eirik og Rune takker jentene for en flott sesong  
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GUTTER 11 (spillere født 2005) 
 
TRENERE:  Trond Furuberg og Øyvind Fjeld 
LAGLEDER: Ine Iversen, Lill Fjeld 
SPILLERE:  Anders Brodahl, Simen Almåsbak, Nickolay Fjeld, Eirik Skytteren-Furuberg, 

Farid Rahimi Aqa, Ole Martin Johansen, Gustav Iversen, Ole Bekkesletten, 
Johan Gjems, Nikolai Maslic, Meron Grmay Debesay, Fnot Fenkl Gebremedhn, 
Nematullah Dakhankel, Jasi Agi, Markus Sandberg, Elias Stenvadet,  
Yonatan Mokenen Abay (flyttet aug. 2016),  
Natnaiel Leul Nagasi (flyttet juni 2016), Alik Okubamichael ( startet sept. 2016) 

 

 
 
TRENINGER 
Det har totalt vært 19 spillere innom G2005 i løpet av sesongen. Vi startet opp 
sesongoppkjøringen med en trening i Gruehallen og en trening i gymsalen på Grinder i uka, 
fra november 2015 - februar 2016. I tillegg var 11 spillere fra laget med på akademiet fra okt 
- mars. Fortsatte så med treninger på kunstgresset 3 ganger i uka fra mars og til seriestarten 
i mai. Under sesongen fra mai - oktober har vi trent 2-3 ganger i uka på feltet. 
 
KAMPER 
Vi har hatt to lag med i seriespillet, et 7 -er lag i årsklassa vår (2005) og et 7-er lag i årsklassa 
eldre( 2004). Valgfritt å være med på laget, som spiller mot året eldre. Det er 13 spillere som 
har ønsket å være med her. Disse har rullert på å spille G11 eller G12, slik at de har spilt ca 
1,5 kamper i uka i snitt gjennom sesongen. De andre som spiller "kun" G11, har spilt en 
kamp i uka. Vi har hatt en tropp på 9-10 spillere pr kamp, så det er blitt mye spilletid på 



ÅRSRAPPORT 2016 - GRUE IL FOTBALL 

22 
 

samtlige. Begge lagene har spilt 14 kamper i løpet av sesongen, hvor begge har vunnet 12, 
spilt en uavgjort og tapt en. 
 
CUPER 
I fotballferien var vi på 2 cuper, Ørebrocup G11( 2 seiere, 3 tap) og Svenniscup G12 (1 seier, 
to uavgjort, 3 tap). Begge var 3-dagerscuper, overnattet i Ørebro og kjørte tur/retur på 
Svenniscup i Torsby. På Grueturneringen hadde vi med et lag på G11 og et lag på G12. Ble 5 
kamper på hvert lag, totalt 10 kamper og 10 seiere. 
 
Laget har hatt treningsvillige spillere gjennom flere år, med mange spillere på trening i 
gjennom hele året. I tillegg spiller mange mye fotball på fritiden. Resultatet av dette viser seg 
gjennom gode prestasjoner og resultater på kamper. Laget har mange spillere som er langt 
fremme ferdighetsmessig ifht. alder, så det er et privilegium å være trener for en så 
læringsvillig gjeng med fotballgutter.  
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JENTER 12 (spillere født 2004) 
 
TRENERE:  Egil Bye Moe, Vegard Bye Moe og Rune Skasberg 
LAGLEDER: Kari Maribo, og Charlotte Lysgård på noen av kampene. 
SPILLERE:  Amy Michelle Stensbøl, Chonnikan Blom, Kaia H. Haarstad,  

Ida M. Syvderud Moland, Emily Luka, Eline Maribo Skarpnord,  
Henriette Bjerke Moe, Amina Kaniza, Marion Aurbekkholen, Michelle Ahlgren, 
Tiril Bye Moe, Andrine H. Korsmo, Astrid Ødegård, Hanne Marthe Holter,  
Silje Moen Skasberg. I tillegg begynte Pernille Hersvik i høst.  
 

 
 
Jentene startet inne i Namnå Gymsal november 2015. Vi har trent en gang hver uke med fri i 
skoleferier. Spillerne tar stadig steg, og vi vinner noe mer enn vi taper i serien.  
Det mest positive, sett fra trenerperspektiv, er at vi i kamper ser igjen det vi trener på. Fokus 
har vært å våge å spille ball langs gresset, og jobbe med å være spillbar. I enkelte kamper har 
dette påvirket resultatet negativt, men over tid ser vi at mestringen kommer! Det er utrolig 
stimulerende for både spillere og trenere! 
 
Jentene har vært med i to cuper, hhv Brandval cup og Grueturneringen. I tillegg har de 
deltatt i seriespill med 2 lag for å gi alle spillerne godt med spilletid.  
Utfordringer finnes også på dette laget, og vi ser at det er stor strekk i kvalitet og interesse. 
Det positive er at vi de seneste årene kun har fått nye spillere, og ingen som slutter. Det må 
vi være fornøyde med. 
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GUTTER 12 (spillere født 2004) 
 
TRENERE:  Magnus Rendalen og Ole Myhren 
LAGLEDER: Hanne Vestmo Almåsbak og Jeanette Bjørndalen 
SPILLERE:  Petter Vestmo Almåsbak, Rafael Jashn Aurbekkholen, Kristian Myhrum Berg, 

Oliver Bjørndalen Berg, Mathis G Christiansen, Abdirahman Dahir,  
Tim Gullikstad Østmoen, Jonas Hengebøl Lunde, Andreas W Kojedahl,  
Odin Nybrenna, Rokas Pilsudskis, Emil Sandbæk, Isak Olsen Stenshol og 
Hussain Akbar Sultan. 

 

 
Bilde fra Grueturneringen, foto Roy J. Trangsrud 
 
Vi starta opp ganske tidlig med inne treninger i vinter, der vi dreiv med styrke og innefotball, 
dette gjorde vi 2 dager i uka.  Det var bra oppmøte på alle treningene. Etter hvert som det 
ble vår og snøen ble borte begynte vi å trene ute, vi trente 3 dager i uka helt til serien 
begynte, da trente vi 2 dager + kamp.  
 
Vi har vært slått sammen med G13 og vært en stor treningsgruppe som vi syns har fungert 
bra. Når det gjelder serie spill så har vi spilt 15 kamper, 10 seiere og 5 tap. Vi slapp inn 61 
mål og vi scorte 85. Vi har også vært med på 3 cuper, Grue turneringa, Risbilpleie cup 
(9’er) på Hamar og en 9’er cup på Kongsvinger. I Grue turneringa vant vi 3 og tapte 2, på 
Hamar, der spilte vi 2 uavgjorte og vant 1 i gruppespillet og med det ble vi gruppevinnere å 
klare for a-sluttspill, men vi røyk dessverre ut i 16-delsfinalen, med et knepent 2-0 tap.   
 
Når det gjelder spilletid så har alle fått spilt, men de siste kampene ble spilletiden fordelt ut 
ifra trenings oppmøte, det er pga av at noen ikke møtte opp på treninger men på kamper.  
Syns det gikk greit på både vår og høstsesongen, selv om det ble en det kamper og ikke like 
mange treninger.  Nå er vi 14 spillere, og vi håper at alle forsetter videre til neste sesong.  
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GUTTER 13 (spillere født 2002, 2003, 2004) 
 
TRENERE:  Morten Møller og Odd Foseid 
LAGLEDER: Hans Håkon Myhren 
 
SPILLERE SOM HAR SPILT KAMPER FOR G13 I ÅR: 
02 gutter på Disp.:  Tobias Hellerud, Sigurd Frette og Yasin Ali  
03 gutter:  Even Foseid, Marius Møller, Håkon A. Myhren, Odin Furuberg, 

Christian Johansen, Sebastian Bredesen Opset og Rohullah Rajabi  
04 Gutter:   Emil Sandbæk, Kristian Myhrum Berg, Petter V. Almåsbak,  

Isak O. Stenshoel, Odin Nybrenna, Andreas Kojedahl,  
Mathis Kristiansen, Oliver B. Berg og Hussain-Akbar Sultan. 
 

 
Bilde tatt på Bø-cup 

 
TRENINGER:  
Vi startet opp med treninger rett etter høstferien i 2015 og trente fast 2 dager i uka fram til 
jul, alle disse øktene var ute på kunstgresset. 
Fra og med januar 2016 hadde vi 3 treninger i uka (2 utendørs og 1 inne i Gruehallen). Totalt 
har det vært tilbud om ca. 120 treninger og de som har trent mest har ca 110 treninger og 
det er veldig bra. 
Veldig varierende oppmøte på treningene, men en fast stamme som møter opp og gir 110% 
alltid. Det meste antall spillere vi har hatt på ei trening er 31 stk. En spiller har hospitert litt 
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med G16 på noen treninger. Det har også vært med noen som kun har trent (2stk 02 gutter, 
vi har ikke hatt kamptilbud til dem) 
Med ei så stor gruppe og enorme nivåforskjeller/ivrighet har det vært veldig utfordrende og 
helt nødvendig med 3 og 4 trenere. 
Det har vært et veldig bra tiltak med egne treninger for keeperne på ungdomsfotballen. 
Ble også veldig bra når det kom i gang egne treninger for guttene fra «sentrene» Vi hadde 
ett vanvittig press fra «sentrene» hele vinteren med mas om nye spillere inn hele tiden. Vi 
fikk hele støyten og vår erfaring er at det er vanskelig eller rettere sagt håpløst å integrere 
mer enn 1 til 2 stk om gangen i ei gruppe. Intensitet og kvalitet faller og Grues egne gutter 
mister gløden og motivasjonen.  
 
KAMPER: 
Vi hadde 4 treningskamper i løpet av vinteren/våren og deltok i tillegg på Limtrecup i Moelv. 
Vårsesongen spilte vi i 2. divisjon, der var vi totalt overlegne. Med seier i alle 7 kamper og 
63-6 i målforskjell vant vi avdelingen vår suverent. Det var egentlig ingen lag som var i 
nærheten av oss på våren. 
 
Høstsesongen rykket vi opp til 1. divisjon og det visste vi at kom til å bli steintøft. I tillegg 
flyttet vår toppscorer fra vårsesongen fra Grue. 9 kamper endte med 2 seiere, 1 uavgjort, 
6 tap og en målforskjell på 10-25. Vi spilte jevnt med nesten alle lagene og var kanskje det 
laget som spilte best i hele avdelingen. Vår store akilleshæl var å få ballen i mål, ikke uventet 
etter at toppscoreren fra vårsesongen var borte, men vi er veldig positivt overrasket over 
hvor jevnt det egentlig var. 
 
CUPER: 
Limtrecup Moelven 7er cup:  
6 kamper - 3seiere, 2uavgjorte og 1 tap. Tapet kom i FINALEN hvor vi tapte 3-2.  Målforskjell 
12-7. 
 
Bø – Sommarland Cup 9er: 
3 kamper - 1seier, 2tap og 5-7 i målforskjell. Dette var en overnattingscup med mye sosialt, 
sluserock og bading, en helt utrolig helg i Bø. 
 
G14 Matrand Cup 11er:  
5 kamper - 5 seiere, SEIER I FINALEN og målforskjell 29-7. Et sammensatt lag med hovedsak 
på 02 gutter, i tillegg 1 stk 02 jente, 3 stk 01 gutter og 5 stk 03 gutter. Dette var for å få et 
kamptilbud til de 02 og 01 gutta som ikke har spilt så mye på G16, men vi måtte fylle opp 
med alt vi hadde av 02,03 og 01 gutter. I tillegg «lånte» vi tilbake vår utflyttede toppscorer 
fra vårsesongen og måtte også ha med 1 stk 04 gutt på søndagen pga skader. Her fikk alle 
masse spilletid og den gleden vi så her blant alle sammen det gledet oss trenere/ledere. 
 
G13 Grueturneringa 9er: 
7 kamper - 5 seiere,2tap og 19-11 i målforskjell, SEIER I FINALEN i  B-Sluttspillet . Her var det 
opp- og nedturer om hverandre, spesielt etter kvartfinalen i B-sluttspillet hvor vi vant fullt 
fortjent 3-1, men motstanderlaget protesterte på dommerfeil og fikk medhold, slik at 
kampen måtte spilles på nytt. Dette fikk vi beskjed om mens gutta stod klare utpå bana for 
semifinale, men etter mye frem og tilbake så slår vi de på nytt, men nå vinner vi 4-1 og det 
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attpåtil med 1 spiller mindre på banen hele første omgang ettersom jeg ikke kan telle til 9, 
skulle en tro. Vi vant og gikk til finalen og der slo vi Flisa. Helt utrolig moro, men veldig hardt 
for gutta, 4 kamper i løpet av kort tid. 
 
I tillegg har to stk spilt for et sammensatt lag i vinter kalt «Bygda». De spilte 5-6 kamper mot 
gode lag, bra trening og god matching.  
En stk spilte for Hernes G13 9er i Svennis cup, seier i Bronsefinalen, 6 kamper.  
En stk spilte for Grue 05 9er i Svennis cup, 6 kamper.  
3 stk 03 har også spilt noen kamper for G12, både serie og cup-kamper ved behov. 
 
OPPSUMMERING KAMPER: 
41 kamper - 26seiere, 3uavgjort, 12tap og målforskjell på 150-73.  
To av våre spillere er oppe i ca 60 kamper i løpet av inneværende år, når en regner inn  
treningskamper/serie/cuper/gjestespill. Det har vært 19 forskjellige spillere på G13 i serien i 
løpet av sesongen, noen samtlige kamper, noen mange kamper, noen færre kamper, noen 1 
kamp. Av disse er det 9 stk 04 som har fått prøve seg. 
 
SONE: 
Vi hadde 3 stk 03 gutter på Sone Glåmdal i vinter/vår 2016 og de tre samme er med videre i 
høst/vinter (2016-2017) etter at de ble tatt ut etter uttakstreninger i september. 
 
NESTE ÅR: 
Vi vet ikke hvordan det blir, om det blir G14, G15 eller G16, dette vil vel antakelig påvirke om 
noen gir seg eller ikke.  
For best mulig utvikling for alle vil det være viktig med store treningsgrupper, hvor det kan 
differensieres og at alle får muligheter til å ta nye steg, slik at gutta fortsetter med fotball: 
flest mulig - lengst mulig - best mulig. Vi må bli enda flinkere på hospitering, både oppover 
og nedover.  
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JENTER 16 (spillere født 1999-2003) 
 
TRENER:  Jan Erik Bråten 
LAGLEDER:   Marit Sandermoen 
SPILLERE:  Sara Lilleåsen Breen, Ida Marie Sandermoen, Emma Åransberg,  

Eirin Hokåsmoen, Mari Holtmoen, Lina Melsnes, Mathilde Myhrum Berg,  
Thea Bråten, Ida Sandbæk, Ida Uggerud, Maren Rendalen, Maiken Botilsrud, 
Sandra Maslic, Johanne Tyskeberg Lie, Lill Kristin Berg, Sussanna Lunde,  
Ina Celina Larsen og Barbro Sund. 

 

 
 
 
Vi startet opp treningen 2.desember 2015 med 2 økter i uka.  Fra februar ble det økt til 3 
økter pr. uke, frem til seriestart.  Egen keepertrening ved Magne Egil Rendalen en økt i uken. 
Vi spilte en treningskamp mot Skarnes, ble tap 3-1. 
I vårsesongen spilte vi 8 kamper, 7 seiere og 1 tap.  Puljevinnere.   
Høstsesongen spilte vi 7 kamper, 4 seiere og 3 tap, ble nr.3 i puljen. I høstsesongen var vi 
flyttet til en tøffere gruppe. 
Søndag 23. oktober deltok vi i KM for J16-9er på Hamar, spilte 4 kamper, 1 seier, 1 uavgjort 
og 2 tap. Dette førte til  4 plass og vi ble beste 9-er lag fra Glåmdal. 
 
Vi deltok på Norway Cup J16-11er.  Da påmeldingsfristen for jentene gikk ut, var det 16 som 
hadde meldt seg, derfor ble det meldt på 11-er lag (de har ikke 9-er lag for J16). 2 uke før 
turneringen startet trakk 2 av spillerne seg ut.  Etter første kamp hadde vi 3 skader, noe som 
gjorde det nødvendig å hente inn 2 spillere fra Flisa (gjestespillere) for å kunne gjennomføre 
neste kamp. I kamp 2 ble det 3 nye skader, noe som gjorde at vi måtte trekke laget.  Begge 
kampene endte med tap. 
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Grueturneringen deltok vi med et samarbeidslag med Grue/Flisa J14, her ble vi slått ut i kvart 
finalen.  Før vi deltok på turneringen ble det gjennomført felles treninger med Grue/Flisa, 
her hadde vi inntil 27 spillere på en samling. 
Skadesituasjon som vi fik i forbindelse med Norway cup samt at 3 spillere ga seg før høst 
sesongen medførte at vi måtte endre laget til 9-er.  Første kamp i høst sesongen måtte 
utsettes p.g.a vi ikke hadde nok spillere klare.  
Laget har bestått av 5- års trinn, noe som har gitt utfordringer i det fysiske og mentale.  
Dette bør for ettertiden unngås.  Treningsoppmøte har variert mye og spesielt for høst 
sesongen.   
Sandra Maslic tatt ut til kretslaget J2002. 
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GUTTER 16 (spillere født 00/01 og 02) 

 
TRENERE:  Håvard Haugen, Jan Erik Moe og Gjermund Holt 
LAGLEDER: Håvard Haugsbø 
SPILLERE:  Krister Langegård, Rikard Sand, Erik Brodahl, Jesper B Holt, Patrik V Johansen 
  Vidar Holmseth, Marius Lilleåsen, Eliot Ødegård, Håkon Haugsbø,  

Leon Stenvadet, Marius Svarttjønnli, Mattis Sorknes, Christian H Holter,  
Lars Kristian Tomterstad, Fabian Gule, Henrik Vanebo, Anders A Sundkøien,  
Kristoffer I Sorknes, Patipan Moen, Yasir Wasir, Jørgen B Valby,  
Abel Mokonen, Marcus Nymoen (A-stall), Abiti Ahmed (A-stall),  
Abdilasis Matin 
 

 

 
 
24 spillere har vært med og alle har spilt kamper for oss. En stamme av disse på 19 har vært 
med hele tiden og spilt jevnt med kamper. 
På treninger har vi sjelden vært under 16 og noen ganger helt opp i 26 spillere. Vi har også 
hatt med hospitanter fra J16 og G13 på en del treninger. Med en så stor gruppe så har det 
vært helt nødvendig å være tre trenere. Det er en stor utfordring at gruppa spriker så veldig i 
kvalitet og ivrighet hos spillerne.  
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Vi har stort sett trent 3 ganger pr uke siden desember, noen ganger 4 ganger da det ikke har 
vært kamper. Oppmøte har vært meget godt! 
 
Vi spilte 5-6 treningskamper før sesongen i tillegg til at vi deltok i Adidas-Cup mot veldig god 
motstand. 
 
I serien har vi spilt i 1. divisjon, også mot god motstand. Det er en utfordring å gi spilletid til 
alle da vi møter så gode lag, men for å gi de beste spillerne en utviklingsarena så mener vi 
helt klart at det har vært riktig å spille første divisjon. Vi har spilt 14 seriekamper, vunnet 8, 
spilt 1 uavgjort og tapt 5. Vi har scoret 39 mål og sluppet inn 41. Vi endte som nummer 3 av 
8 lag både vår og høst, noe vi er meget godt fornøyde med. Ser vi på resultatene så er det 
heller ingen tvil om at målet om mest mulig jevne kamper av hensyn til utvikling er oppnådd. 
 
Vi deltok i Elverumsturneringen i juni. Ettersom det har blitt ulik spilletid i serien, så 
bestemte vi tidlig at alle spillerne skulle få spille mye i denne cupen og at de som hadde spilt 
lite ellers skulle få mye spilletid.  
 
6 av våre gutter, født 01 og 02 spilte sammen med G13 i Matrand Cup. Vi har normalt ikke et 
G14-lag, men stilte det her for at disse skulle få mye spilletid. Det ble en suksess med mye 
spilletid og seier i hele cupen. Gutta som normalt trener med spillere som er eldre enn seg 
viste virkelig at de har utviklet seg og var ledende i denne turneringen.  
 
Vi stilte lag i Norway Cup der vi vant pulja vår med to seiere og en uavgjort i innledende 
runder. Vi gikk derfor til A-sluttspill, noe vi var veldig godt fornøyde med. Der møtte vi et litt 
for godt Lørenskog-lag og tapte i første runde etter gruppespillet.  
 
Samtlige 24 spillere (+ 2 A-gutter født 00) har spilt kamper, 10 spillere har scoret mål i serien. 
3 spillere født 02 (altså egentlig G14 spillere) har spilt mer eller mindre fast på laget.  
 
Generelt sett har vi hatt en veldig god sesong og vi har trent godt. Vi trenere er spesielt godt 
fornøyd med forsesongen og vårens treninger. Etter ferien har kvaliteten på trening falt noe, 
av flere årsaker. 
 
Ser vi bort fra gutta på omsorgssentrene som vi ikke vet hvor lenge blir i Grue, så er det kun 
en av spillerne som helt sikkert gir seg foran neste sesong og en annen som ikke har svart. 
De andre ønsker å fortsette å spille fotball, så sant vi klarer å ha både et G19 og et A-lag.  
 
Mange på trening gode resultater, en spiller på kretslag, flere A-lagshospitanter og 95% av 
gutta fortsetter med fotball = flest mulig, lengst mulig, best mulig. 
 
Vi rette en stor takk til med-trenere Jan Erik Moe og Håvard Haugen og «verdens beste 
oppmann», Håvard Haugsbø for god innsats. Takk til gutta for et godt fotballår og lykke til 
videre! 
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