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STYRETS ÅRSBERETNING
2017 har vært et aktivt fotballår i Grue med mye godt arbeid og gode resultater. Fotballen
står fremdeles sterkt i Grue!
I ungdomsfotballen ser vi dessverre økende trend av frafall. Dette gjelder også klubbene
rundt oss, så flere samarbeidslag er prøvd ut. Eksempelvis ble mye jobb lagt i et felleslag
med Åsnes for J16 uten at dette ble noe av.
Vi har også gjennom store deler av 2017 opprettholdt tilbudet til beboere på
flyktningemottak og bosatte flyktninger. Dette er et godt integreringstiltak som vi ser at
skaper vennskap og fotballglede.
A‐laget vårt kjempet seg gjennom første del av sesongen og møtte store utfordringer med å
stille nok spillere til oppstart i august. Redningen kom fra politihøyskolen på Sæter. En god
miks med studenter og lokale A‐lagsgutter har gitt gode resultater og veldig gode
treningsforhold utover høsten.
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:

0‐12 år
61 (66)
76 (89)
137 (155)

Kvinner
Menn
Totalt

Lag jenter:
GJ2011(G06)*
J2010 (J07)
J2009 (J08)
J2008 (J09)
J2007 (J10)
J2006 (J11)
J2005 (J12)
J2004 (J13)

SUM

13‐19 år
17 (22)
46 (67)
63 (89)

20 år +
0 (0)
20 (17)
20 (17)

Totalt
78 (88)
142 (156)
220 (244)

Ant. spillere:
Gutter:
11 GJ2011(G06)*
7
G2010 (J07)
**
G2009 (J08)
12
G2008 (J09)
9
G2007 (J10)
9
G2006 (J11)
13
G2005 (J12)
17
G2004 (J13)
G15
G19
A‐LAG
Mottakslag

Ant. spillere:
6
11
10
12
10
13
14
11
17
12
20
6
142

TOTALT
17
18
10
24
19
22
27
28
17
12
20
6
220

* GJ2011 (G06) har vært ett lag. **J2009(J08) har spiller sammen med J2008(J09).

3

ÅRSRAPPORT 2017 ‐ GRUE IL
Aktiviteter 2017:
 Seriespill: Vi hadde i 2017 hele 16 lag der flere av lagene hadde påmeldt mer enn ett
lag i serien, slik at totalt antall påmeldte lag ble 19.
 Fotballskolen: 3‐dagers Tine Fotballskole for barn fra 7‐14 år.
Nok en gang en stor suksess som virkelig setter Grue på kartet. Med over 100
deltakere fra Grue, Kongsvinger, Horten, Oppegård, Ellingsrud og Råholt er dette en
flott start på sommeren.
 Fotballakademiet: Grue Akademiet ble etablert høsten 2015, og lever i beste
velgående. Rett etter skolen på mandager har ivrige fotballspillere hatt en
treningsøkt i Gruehallen med dyktige trenere. dette har pågått gjennom hele
vinteren og hver økt har hatt eget tema.
 Laglederforum: Det ble arrangert laglederforum før sesongstart. Laglederhåndboken
er revidert og er et nyttig hjelpemiddel for laglederen.
 Trenerforum: Fotballgruppa har avholdt 7 trenerfora og kurskvelder for både barne‐
og ungdomsfotballen. Her deles erfaringer trenere imellom, og viktige momenter i
sportsplanen diskuteres.
 Vi har hatt mange sonespillere fra Grue i 2017. Spillerutvikler har avholdt 4 samlinger
med sone og kretsspillere

Grueturneringen:
Grueturneringen er fotballgruppas og 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 egen arrangementskomite ledet at Roy Bråten gjennom hele 37 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!
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Regnskap/ økonomi:
Fotballgruppas omsetning var i 2017 kr 4.427.242 sammenlignet med kr 4.437.118 i 2016.
Resultat var kr 150367 i 2017 sammenlignet med kr 346.213 i 2016.
Fotballgruppa har ingen langsiktig gjeld og en egenkapitalgrad på over 90%.
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 13.03.2018

Brede Bredesen Opset – Styreleder
Nils Vanebo – Styremedlem
Roger Helgeberg – Styremedlem
Hanne Rolsdorph – Styremedlem
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GUTTER/JENTER 06 (spillere født 2011)
TRENERE:

Kine Berg (Hovedtrener). Hjelpetrenere: Heidi Amundsen, Ole Magnus Flaen,
Cecilie Mellum og Linn Emilie V. Valby
LAGLEDER: Kine Berg
SPILLERE (G): Lucas Emilian Flaen, Theodor Fjeldseth, Simon Amundsen, Timian Flatås,
Ludvik Evenstad, Vebjørn Skyrudsmoen.
SPILLERE (J): Eline V. Halvorsen, Wilma Wallander, Tindra Hals, Barbro Vanebo,
Frida Mellum, Gerda og Fausta Skripkauskienè, Thea Gustavsen,
Hedda Kristiansen, Astrid og Mina Breisjøberget.
Vi har en fin gjeng med 6‐åringer som er ivrige
på banen. I 2016 startet det hele med
Fotballskole fra august til oktober. Denne
sesongen har vi trent en gang i uken fra mai til
september og vi har deltatt i 3`er serien.
Vi har vært på tre turneringer på Kongsvinger
og en på Sander (3`er).
Vi deltok også på Knøtte‐turnering på
Kjellmyra som viste seg å være 5`er, men det
gikk helt fint 
Gjennom sesongen har vi hatt mye fokus på
lek og at fotball skal være moro, men også en
del grunnleggende øvelser. Pasninger, innkast,
føring av ball, skyte på mål, spill med 3 mot 3
og avspark.

Kampene vi har spilt har gått greit. De vi har
spilt mot har hatt fordel av å trene med
«vant». Lagene vi har møtt har stort sett vært
rene guttelag og vi har vært i overtall med
jenter. MEN – alle barna har lært noe nytt.
Alle barna har kjent på mestringsfølelsen.
Følelsen av å score mål og av å slippe inn mål.
Følelsen av å vinne og av å tape og ikke minst
følelsen av at engasjerte foreldre og barn står
på sidelinjen roper sitt navn og heier!

Alt i alt – en veldig fin gjeng med både foreldre og barn 
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JENTER 7 ÅR (spillere født 2010)
TRENERE: Kai Olav Myrvang og Ivica Penic
LAGLEDER: Irene M. Skoglund
SPILLERE: Maja Darell, Nida Al‐Amery, Ruftana Fenkl Yewhans, Pernille Lystgård,
Nora Christine Larsen, Nika Penic, Sunniva Ellevine Fjeldberg,
Benedikte Sigvartsen

Foto: Brandval cup

Dette er en herlig og ivrig gjeng med jenter som har trent i nesten to sesonger‐denne sesong
var den første i serien.
Jentene har gjennom vinteren og våren terpet på innsidepasninger og sålevendinger, noe de
virkelig har vist frem på alle kamper.
Vi har trent en gang i uken gjennom vinteren og i sommer og har deltatt på Brandval‐cup.
Vi har spilt totalt 10 kamper i serien, de fleste endte med seier og nesten alle jentene på
scoringslista!
Mange er med på innetrening i vinter også så det blir spennende å følge dem til neste
sesong.
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GUTTER 7 ÅR (spillere født 2010)
TRENERE: Marius Schjelderup‐Høye og Rune Skasberg
LAGLEDER: Marius Schjelderup‐Høye og Rune Skasberg
SPILLERE: Erik Schjelderup‐Høye, Fredrik Moen Skasberg, Marius Bjerke,
Magnus Storberg, Herman Ødegård, Robin Bergsløkken,
Kim Alexander Myrvang, Harald Gjems, Nouh, Nouri, Sebastian Holen.

OPPKJØRING TIL SESONGEN
De fleste av guttene trente en gang hver uke
siden november 2016 i Namnå Gymsal. Her
hadde vi fokus på mye spill og individuelle
ferdigheter, samt noe basistrening. Når vi kom
til april startet treningene ute på kunstgresset
på Grue Stadion og vi flyttet oss videre til feltet
når det var klart i mai.

En kort samling før trening er vanlig prosedyre

Ikke plankekjøring å møte denne gjengen😊
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Bra innsats på trening ute som inne! Her i Namnå Gymsal.

SESONGEN
Vårsesongen ble gjennomført med 2 seire 1 uavgjort og 4 tap. Høstsesongen har endt med 6
seire og 4 tap. KIL har vært tøffe å møte, og alle tapene i høst er mot dem – dog knepne tap.
Men gutta har hatt god utvikling i spillet sitt, og vi ser stadig fremgang i forståelsen for
spillet. For G2010 er det forbudt å skyte ut ballen fra keeper. Vi skal til enhver tid spille oss ut
bakfra for å utfordre oss selv til hele tiden å bli bedre. Dette har resultert i flere baklengsmål,
men læringen har definitivt vært stor!

CUPER
Vi deltok på Brandval cup i mai, og Årvoll cup i september. I tillegg deltok gutta på julecupen
i Kongsvingerhallen i desember.
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GUTTER 8 ÅR (spillere født 2009)
TRENERE: Christopher Rolsdorph og Jan Erik Gustavsen
LAGLEDER: Elisabeth Helgeberg og Gunn Bredesen Opset
SPILLERE: Aron Amundsen, Benjamin Bredesen‐Opset, Brede Breisjøberget,
Even Brenna, Sindre Dal, Halvor Gjems, Sebastian Gustavsen,
Sondre Helgeberg, Aksel Ferdinand Rolsdorph, Sverre Colbjørnsen Sletten,
Omar Darell (vår).

G2009 (G8) startet trening i slutten av april. De fleste av gutta hadde da vært med på
innetrening på Refset gjennom vinteren i regi av Roger Helgeberg. Vi var i løpet av de første
ukene oppe i nærmere 13‐14 utøvere. Blant annet hadde vi fått 1‐2 nye spillere, som
ikke hadde deltatt så mye i fotball tidligere. Dessverre mistet vi også i år noen spillere og
spillergruppa består i dag av 10 spillere.
Vi gjennomførte ukentlige treninger på torsdager fra 17:30‐18:30 og kamper på
mandager. Vi har i år hatt fokus på og gjennomført blant annet følgende øvelser:
 Lek med ball
o Frilek og mange ulike oppvarmingsøvelser
 Fotballøvelser
o Mottak, overblikk og pasninger
o Skudd på mål, skuddteknikk
o Føring av ball og vendinger (mye!)
o Kampspill
10
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Mot slutten av sesongen har vi hatt fokus på posisjoner (forsvar‐angrep). I starten var
dette forvirrende for gutta, men mot slutten av sesongen begynte dette å gi store utslag i
kampspill og svært gode resultater i pasningsspill.
Seriespillet ble gjennomført med 1 lag, der vi hele tiden rullerte på spillerne. Alle
spillerne fikk prøve seg i alle posisjoner. Resultatene har variert, men utvilsomt blitt
bedre utover sesongen. Rent teknisk har alle spillerne hatt stor utvikling og opplevd
både glede og mestring. Vi har forsøkt å holde fokus på prestasjoner, idrettsglede og
arbeidsoppgaver, fremfor resultat, noe som har fungert godt. Andre lag og trenere i
serien har også bidratt til positive opplevelser og Fair Play.
Årets høydepunkt var muligens Grueturneringen der vi stilte 2 lag og
gjennomførte hele 12(!) kamper på 2 dager. Jeg tror både spillere og foreldre
opplevde ei bra helg og var glade når ei hektisk helg var over !
Vi har gjennomført i starten av sesongen et foreldremøte med en engasjert og positiv
foreldregruppe. Vi hadde årsavslutning inne i Gruehallen i starten av oktober der det ble
delt ut diplomer. Der gjennomførte vi også Mesternes Mester i regi av årets svært
dyktige oppmenn og til stor glede for både utøvere og foreldre.

Avslutning i Gruehallen
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JENTER 9 ÅR (spillere født 2009 og 2008)
TRENERE: Pål Snapa, Thomas Nesset og Andre Hoffmann
LAGLEDER: Anne Marit Hagen
SPILLERE: Silje Lilleåsen Bekkevold, Hannah Skjørberg Hansen, Selma L. Ruud,
Alexandra Jennysdottir, Selma Stenshol, Maren T. H. Johansen,
Linnea L. Nesset, Alette Snapa, Astrid Vanebo, Tina Moen, Emma Hansen,
Mia A. Dreierbakken, Anja Sophie Hoffmann (fram til sommeren)

J9 har i år bestått av opp til 13 jenter fra 2008 og 2009‐kullet. Vi planla 2 lag, men på grunn
av lik kampdag og at et par spillere ikke kunne denne dagen, så ble det kun ett lag. Har
derfor blitt noen kamper hvor vi har vært litt for mange spillere, og dermed litt lite spilletid.
Alle er ivrige og vil spille mest mulig, så det har vært litt utfordrende innimellom. Vi brukte
vårsesongen på å bli kjent med 5 nye spillere. Hadde planer om en cup på Flisa på våren,
men der var det bare guttelag påmeldt. Var med på Brandvalcup.
Høstsesongen startet med Grueturneringen med mange tøffe motstandere, men her hadde
vi to lag og alle fikk mye spilletid. Ser også i år at høstsesongen viser en super utvikling hvor
jentene forstår mer av spillet og er flinkere til å se hverandre. Kun ett tap i serien i høst!
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Vi hadde en fin avslutning for jentene med fotballkamp mot de voksne og pizza på midt i
gata etterpå! Der var det utdeling av diplom og pokaler, og trenerne og lagleder fikk en
hyggelig oppmerksomhet som takk for i år!
På grunn av at de fleste jentene skal være med på håndball nå i vinter, så blir det en pause
fra fotballtreninger fram til nyåret. Men håper på å få til en innendørscup i løpet av vinteren.
Trenere og lagleder vil takke alle foreldre for at de stiller opp på dugnader og kjøring til
bortekamper. Vi vil også takke alle jentene for en fin sesong, dere er noen herlige fotballgale
jenter! Ses neste år!
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GUTTER 9 ÅR (født 2008)
TRENERE: Lars Tyssen og Anders Sundkøien
LAGLEDER: Hanne Vestmo Almåsbak
SPILLERE: Magnus Vestmo Almåsbak, Brede Bekkesletten, Vebjørn Berg,
Esrom Gebremedhn, Kristoffer Iversen, Simen Moland Rauken,
Magnus Sand Sjulstad, Nikolas Overåsberget Tyssen, Martinus Ødegård,
Ole Kristian Lintorp‐Sønsterud, Adam Stenby Unsaldi,
Michael Alexander Oluc Chitic, Sondre Helgeberg.

De begynte å trene 1‐2 ganger i uken innendørs på vestsiden før og etter jul 16/17! Det har
gått veldig bra med innetreninger!
Det var nok godt å komme ut på våren og få spilt ordentlig fotball på gress!
Fortsetter her med 1‐2 treninger.
Vi meldte på to lag på vårsesongen i samme pulje.

14

ÅRSRAPPORT 2017 ‐ GRUE IL

Vi følte at det ble mye samme lag vi møtte så på høstsesongen tok vi en avgjørelse med
foreldre at vi søker oss mot Elverum!
Da hadde vi ett og samme lag mot vinger og mot Elverum på høstsesonegen.
I sesongen har det blitt 2 kamper i uken + ei trening!
Lars har opprettet Spond. Dette er en app der vi legger inn alle foreldre!
Her har vi mulighet til å sende meld. til alle eller bare til én. Opprette treningstider som
foreldre svarer ja eller nei om barnet kommer på treninger eller kamp.
Her får vi lagt ut all informasjon om eks, dugnader, kioskvakter ect.
Dette har fungert veldig bra, her har vi hatt kommunikasjon hele fotballsesongen.
Vi har vært på 4 cuper, Grueturneringen, Hamar, Brandval og Kongsvinger.
Guttene har vunnet og tapt, hatt stor glede av fotballen og hverandre.
Sesongen har gått veldig bra!
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JENTER 10 ÅR (født 2007)
TRENER:
Håkon Brenna
LAGLEDER: Monica Antonsen
SPILLERE: Thea Hellerud, Matilde Hordvik, Thea Sophie Frette, Tuva Øverby, Hannah
Antonsen Dreierbakken, Marte Brenna, Smret Grmay Debesay, Eva Katarina
Lynne, Vilde T. Rauken, Timnit Tesfagiorgis

Bilde fra Grueturneringa.
Grue Jenter 10 har bestått av ti jenter i store deler av sesongen. Vi begynte med treninger
inne på Namnå før jul 2016. Flyttet oss ut når sesongen nærmet seg.
Sesongen har vært strålende. Resultatmessig i serien har det blitt ett tap, to uavgjorte og
resten seire. Vi har deltatt på to cup’er. Begynte tidlig på vinteren innendørs på Lillestrøm
cup. Her fikk vi spille mot lag vi ikke møter til daglig og jentene våre stod ikke noe tilbake for
noen. Høydepunktet er allikevel Grueturneringen. I strålende vær vartet jentene opp med
fire seire, en uavgjort og ett tap. For laget ble dette en kjempehelg på alle måter.
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. I
perioder har vi hatt to treninger pr uke, mens på høsten har vi hatt en trening. Etter ferien
har vi trent sammen med J11 (2006). Jentene er treningsivrige og fokuserte, og det er
motiverende å være sammen med disse herlige idretts glade barna.
Vil også få takke samtlige foreldre/ foresatte som stiler opp, støtter jentene våre og har
forståelse for alle de valg som må tas gjennom en lang sesong.
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GUTTER 10 ÅR (født 2007)
TRENERE: Vegard Aasheim, Håkon Colbjørnsen Sletten og Ida Vaage Skjørberg
LAGLEDER: Ida Vaage Skjørberg
SPILLERE: Martin Breisjøberget, Alwin Johnsen Leonsson, Adrian Hoffmann,
Halvor Colbjørnsen Sletten, Gabriel Skåre, Henrik Storberg,
Oliver Skjørberg Hansen, Nicklas Hansen Sandberg, Sander Aasheim,
Dejen Tesfagiorgis, Albert Schøyen Aasnes (sluttet til sommerferien) og
Jonathan Kordahl Hagen (sluttet til høstsesongen).

Vi startet fotball året 2017 med 12 spillere, men har mistet to spillere i løpet av sesongen. Vi
trente innendørs til påske, og flyttet treningene ut etter påske.
I serien har vi møtt fire Kil lag, Flisa, Hof, Austmarka og Brane, og her har vi vunnet mange
kamper og tapt noen.
Vi har deltatt på Brandval cup, Svennis Cup og Grueturneringen. Her ble det seier, tap og
uavgjort. Under Brandval cup hadde vi med oss tre jenter fra J10, og under Svennis cup
hadde vi med oss to jenter fra samme laget for at vi kunne klare å stille lag. Dette gikk veldig
bra, og har vært positivt for guttene og jentene. De har også trent en del sammen i sommer.
Guttene har også hatt to treningskamper mot jenter 11(2006), og vunnet begge to.
På høsten hadde guttene den tradisjonelle fotballkampen mot foreldrene, her gikk alle
sammen «all in», og det ble en underholdende og målrik kamp.
17
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Guttene har rullert på bana gjennom hele sesongen, og har fått lik spilletid. Fem gutter har
rullert på å stå i mål. Det har vært målrike kamper gjennom hele sesongen. Spillerne har hatt
god utvikling på bana, og viser god spilleforståelse.

Vi fortsetter med trening på torsdager gjennom vinteren, med en liten pause i desember.
Vi hadde fotballavslutning i kafeteriaen på Gruehallen 16. november, med pizza, brus, is og
kake, samt en quiz. Guttene fikk diplom og pokal for god innsats i fotballsesongen 2017.
Trenerteamet fikk en påskjønnelse fra guttene med familier, det setter vi stor pris på.
Etter fotballavslutningen avtrer Håkon Colbjørnsen Sletten som trener etter fire år. Han fikk
en påskjønnelse fra laget.
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JENTER 11 ÅR (født 2006)
TRENER:
Rune Skasberg
LAGLEDER: Kristin Steen
SPILLERE: Makilisay Vijaya, Siri Adele Steen, Hannah Moen Skasberg, Linnea Hengebøl
Lunde, Lejla Kaniza, Sofie Bredesen Opset, Madelene Gjedtjernet,
Kari Johanne Skulstad, Mina Hansen‐Gaard, Selma Moen Embretsen,
Shahd Abed Alkarim Alaabed, Reem Abed Alkarim Alaabed

OPPKJØRING TIL
SESONGEN
De fleste av jentene trente en
gang hver uke siden november
2016. Namnå Gymsal er ikke
perfekt, men er bedre enn
ingenting for ivrige
fotballjenter! Når vi kom til
april startet treningene ute på
kunstgresset på Grue Stadion
med 2‐3 treninger per uke.
Jentene hadde en bra oppkjøring i Namnå Gymsal – ofte med besøk av
guttespillere som ønsket ekstratrening!
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TRENINGSLEIR I DRØBAK

En fornøyd gjeng på treningsleir i Drøbak før sesongen. Her avbildet på
Seiersten Stadion

En kick‐start på sesongen var
en treningshelg i Drøbak. Der
gjennomførte jentene gode
treningsøkter, en god
treningskamp mot
Drøbak/Frogn med godt
resultat, og vi fikk tid til å
kose oss på Tusenfryd. I
løpet av vårsesongen fikk vi
to nye spillere, så vi har
totalt vært 12 spillere. Vi
valgte å ha 9‐ 10 spillere med
på kamper, for å gi alle mest
mulig spilletid.

SESONGEN
Vårsesongen ble gjennomført uten tap i serien. Høstsesongen har svingt mer i resultater. De
fleste kampene har vi sett at jentene spiller god fotball, men at det har manglet å få ballen i
mål. Resultatene har vi ikke lagt så stor vekt på da fokuset har vært på utvikling, mestring og
det å ha det gøy med fotball. For J2006 er det forbudt å skyte ut ballen fra keeper. Vi skal til
enhver tid spille oss ut bakfra for å utfordre oss selv til hele tiden å bli bedre. Dette har
resultert i flere baklengsmål, men læringen har definitivt vært stor! Spillemessig har vi vært
klart best i vår region, og det har vært svært nyttig å møte lag utenfor vår region via
treningsleir og cuper.

SAMARBEID MED J2007
Pga stort strekk i ferdigheter innad i laget har vi i høst trent sammen med jenter 2007. Dette
har gitt muligheter til å differensiere på treningsfeltet, og dermed gitt hver spiller mer
individuell tilrettelagt trening. Det har vært viktig at hver spiller har fått både utfordringer
og kjent mestring på trening. Takk til J2007 for godt samarbeid!

CUPER
Vi deltok på trollcup på Lillehammer i mai. Stor stas med overnattingscup. En bra cup også
resultatmessig, der vi har ett tap og tre seiere. Var selvfølgelig også med på Grueturneringa.
Der fikk vi ett tap. Spilte en kamp mot j12 lag, og klarte uavgjort mot dem.
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GUTTER 11 ÅR (spillere født 2006)
TRENERE: Egil Bye Moe, Kai Olav Myrvang og Roger Helgeberg
LAGLEDER: Roger Helgeberg
SPILLERE: Eskil Sundnes Bråten, 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, Falmata Idris‐Hadjiabda,
Kristoffer Ødegard

SESONG 2017
Sesongen startet allerede uka etter siste seriekamp ble spilt for sesongen 2016. Vi startet
opp med 2 fotballtreninger i uka, en ute på kunstgresset og en inne i Refsetsalen. 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. Når gresset på feltet ved stadion var klart trente vi to
dager i uka i tillegg til kamp.
Vi spilte sjuerfotball for første gang denne sesongen.
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CUPER
Vi deltok på tre turneringer i løpet av sesongen, Briskebyturneringen, Svennis cup og
Grueturneringen. Det gikk veldig bra i alle tre turneringene.

STATISTIKK (GJELDER KUN SERIEN)
Antall kamper: 14
Antall seire: 13
Antall tap 1
Antall scorte mål (serie): 133
Antall innslupne mål (serie): 42
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JENTER 12 ÅR (spillere født 2005)
TRENERE: Morten Møller og Eirik Sandberg
LAGLEDER: Rune Moen
SPILLERE: Bertine Sandberg, Bertine Sandberg, Martine Skytteren Møller,
Emma Skytteren Moen, Ridaa Sultan, Sofie Rolsdorph, Eli Kristine Hansen,
Nora Svarttjønnli, Henriette Furuberg, Aurora Sandberg, Celina Stenshol

TRENINGER
Vi startet med fellestreninger i gymsalen på Namnå etter nyttår. Da snøen forsvant, fortsatte
vi med trening på kunstgresset på Grue stadion. I oppkjøringen frem til seriestart trente vi
mandag, tirsdag og torsdag fra 17:30 til 19:00. Da seriene startet har vi hatt trening på
mandag, kamper på tirsdag og trening på torsdag. Det har vært bra oppmøte på treningene
og de har vært varierte og gode og med bra innsats og progresjon av jentene.

SPILLERSTALLEN
Vi har i sesongen hatt med 10 spiller, alle født i 2005. 9 av spillerne var med fra forrige
sesong. Gledelig at Celina Stenshol igjen er med på fotball. Vi har hatt noen skader i løpet av
sesongen, slik at vi har lånt spillere fra J11.

Jentene på kamp og på trening 

SERIEKAMPER
Seriekamper vårsesongen 2017
Vi spilte 6 kamper i vårsesongen og det ble mange fine og jevne kamper. Første kamp var
mot Nord‐Odal, hvor vi vant etter en jevn 1. omgang. Da vårsesongen var ferdig hadde vi 5
seire og 1 tap. Resultat fra kampene på våren finner dere skjematisk nederst i rapporten.
Seriekamper høstsesongen 2017
Høstsesongen ble også bra med mange flotte og jevne kamper og nivået var jevnere enn på
våren. Vi startet høsten med tap mot Kongsvinger J2005 Rød. I siste kamp spilte jentene
kanskje sin beste kamp for sesongen, med flott samspill, gode pasninger og bra tempo. Vi
hadde 4 seiere, 1 uavgjort og 1 tap. Resultat fra kampene på høsten finner dere skjematisk
nederst i rapporten.
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CUPER
Troll Cup 2017
Som i fjor, meldte vi oss på Trollcup på Hafjell. Det ble overnatting på hytte i Hafjell fra
fredag til søndag. Dette er en kompakt og kjempefin cup med 2 kamper på lørdag og 2
kamper på søndag. Det ble en tur til Hunderfossen i år også. Innsatsen var bra og jentene
hadde det kjempegøy. Det ble 1 seier, 2 uavgjort og 1 tap. Resultat fra kampene finner dere
skjematisk nederst i rapporten.

Trollcup 2017
Grueturnering 2017
Rett etter skolestart var det endelig Grueturnering igjen. Det ble 2 flotte dager med fint vær
begge dager. Vi spilte 3 kamper på lørdag og 2 kamper på søndag. Det ble 2 tap og 3 seiere.
En litt sliten, men glad gjeng, mottok fortjent sine diplomer og premier etter en topp helg.
Resultat fra kampene finner dere skjematisk nederst i rapporten.

Grueturneringen 2017 – Taktikk før kamp og etter (og ja det ble seier😊)
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VURDERING AV SESONGEN
I seriekampene og på cupene har trenerne lagt vekt på god innsats, god lagfølelse, godt
samspill og Fair Play. Jentene har rullert på plassene ute på banen, og dette har utviklet
jentene som spillere. Vi har hatt 2 gode målvakter i Eli Kristine og Bertine, som også har
rullert.
Jentene har i løpet av sesongen har hatt en stigende og fin utvikling. Det har blitt veldig få
lag i vår region og vi har derfor spilt trippel serie. Det ble til slutt 10 seiere og 2 tap, noe
jentene kan være stolte av. Målstatistikken viser at vi totalt har laget 50 mål og sluppet inn
28 i serien.

SESONGAVSLUTNING
Vi avsluttet fotballåret 2017 med intern konkurranse for jentene på kunstgresset på Grue
stadion og som Emma vant. Deretter koste vi oss med pizza og kaker samt utdeling av
premier til jentene i kafeteriaen i Gruehallen.

Sesongavslutning!

ANNET
Trener Eirik har gitt beskjed om at han ikke blir med som trener neste sesong. Du har gjort
en meget flott jobb med jentene – tusen takk for innsatsen. Neste sesong blir det Morten og
Rune Skasberg som skal trener jentene videre. Vi ønsker lykke til.
Vi må også få takke alle foresatt som har stilt opp på dugnader, kjørt på kamper og ikke
minst heiet på jentene under kampene.

Flotte foreldre på trollcup!

Regn er ikke noe problem da lagleder har
med telt – Morten sto selvfølgelig ute i
regnet!
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GUTTER 12 ÅR (spillere født 2005)
TRENERE: Trond Furuberg og Øyvind Fjeld
LAGLEDER: Ine Iversen, Lill Fjeld
SPILLERE: Jasi Agi, Markus Sandberg, Meron Grmay Debesay, Fnot Fenkl Gebremedhn,
Gustav Iversen, Nikolai Maslic, Ole Bekkesletten, Johan Gjems,
Ole Martin Johansen, Farid Rahimi Aqa, Simen Almaasbak, Nickolay Fjeld,
Anders Brodahl, Eirik Skytteren‐Furuberg, Alik (flyttet juli ‐17),
Nematullah ( flyttet febr. ‐17).

TRENINGER
Vi startet oppkjøring til sesongen i november ‐16. Vi trente tirsdager basistrening inne i
gymsalen på Namnå, torsdager i Gruehallen og fredager i gymsalen på Grinder. I tillegg var 7
spillere med på akademiet på mandager. I mars startet vi med utetrening på kunstgresset 3
dager i uka, pluss en trening ekstra med G13/15, for de som ønsket det. I kampsesongen har
laget trent 2‐3 ganger i uka, samt mulighet for 1 trening i uka med G13/15, for de som ikke
har spilt G12 kamp.

SERIEKAMPER
Vi har hatt 2 lag med i seriespillet. Et på G12 og et på G13 (året eldre). Det har vært frivillig
om en vil spille mot året eldre. Spillerne har vekslet på å spille på disse 2 lagene, slik at de i
snitt har spilt maks 1,5 kamp pr uke. G12 laget har spilt 12 kamper i løpet av sesongen, 10
seiere og 2 uavgjort. I vårsesongen meldte vi på G13 laget i 2. div. Her spilte vi 8 kamper (7
seiere og 1 tap), som resulterte i at vi vant avdelingen. Vi kunne da velge om vi ville rykke
opp til 1. div på høsten, noe vi valgte å gjøre. Vi var forberedt på at 1. div, ville være et
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betydelig høyere nivå. Så vi valgte å gå inn i høstsesongen med fokus på at vi skulle lære. Vi
ønsket å være utviklingsorienterte og ikke fokusere på resultat. Vi endte da opp med en 7.
plass av totalt 9 lag, kun 3 poeng unna 5. plassen.

CUPER
Vi har vært på 4 cuper i løpet av sesongen:
LSK – cup i mars, 1. dags cup, hvor vi møtte nivå 1 motstand i G12 klassen fra Romerike.
Ørebrocup i juni, 3 dagers cup, hvor vi tapte 1. kamp i A‐ sluttspillet.
Svenniscup i august, 3 dagers cup, hvor vi vant B‐ sluttspillet.
Grueturneringa i august, hvor vi hadde med 2 lag. Et i G12 og et i G13 klassen. G13 laget
endte på 3. plass i klassen G13/14 7‐ er.

SONE GLÅMDAL
Grue fikk i år lov å nominere 8 spillere til sonesamling, født 2005. Alle 8 spillerne ble tatt ut
på sonelaget og Grue er dermed representert med 40 % av sone Glåmdal.

OPPSUMMERING
Laget har hatt en lærerik sesong med gode prestasjoner. Nytt for dem og faktisk tape en del
kamper i høstsesongen, på kretsens nivå 1., året eldre. Spillerne taklet dette veldig bra og
det er en nyttig erfaring for kommende sesonger.
Det er en treningsvillig spillergruppe, som også trener mye utenom fellestreninger. De fleste
har hatt ønske om å ha kamp og trening 5 dager i uka, i tillegg er det mye fotball på fritida.
Dette ser vi resultat av på sone Glåmdal, hvor vi er veldig sterkt representert og er soleklart
beste Glåmdalsklubb!
Det er et privilegium å få være trener for en så treningsvillig og talentfull spillergruppe!
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JENTER J13 (spillere født 2003‐2004)
TRENERE: Jostein Luka, Eli Tomterstad, Vegard Bye Moe, Thomas Luka
LAGLEDER: Birgit Ødegård
SPILLERE: Amina Kaniza, Amy Michelle Stensbøl, Andrine Korsmo,
Astrid Rønåsen Ødegård, Charlotte Lysgård, Emily Luka, Henriette Bjerke Moe,
Hanne Marthe Holter Brattås, Ida M. Syvderud Moland, Kaja T. Aurbekkholen,
Kaia Hermane Haarstad, Marie Thue Humborstad, Marion P. C. Aurbekkholen,
Natalie Hornberg, Pernille Hersvik Moen, Silje Moen Skasberg, Tiril Bye Moe
I tillegg har noen flere jenter deltatt på enkelte treninger.

SPILLERSTALL OG SESONG
Jentene startet med innetreninger på Namnå‐ en gang i uka fra og med januar.
Vi har hatt atten spillere i staben, hvorav tre er 03‐jenter. To av disse jentene kommer fra
Brandval.
Vi hadde to lag (7èr og 9èr) på vårsesongen. På høstsesongen deltok kun 9èr‐laget.
Alle spillerne har hatt tilnærmet lik spilletid.
Det var uvant å spille 9èr‐fotball i starten av sesongen. Vårsesongen endte med 9èr‐laget på
topp, og 7èr ‐laget på bunn. På grunn av at begge lag havnet i samme serie, ble det mange
kamper mot samme motstandere. Vår erfaring ble for mange kamper og for lite tid til
treninger.
I høstsesongen spilte kun 9èr‐laget i serien. Det ble flere treninger med bedre kvalitet.
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CUPER
J13 deltok på Grueturneringa der de ble slått ut i kvartfinalen på søndag. De var også
påmeldt Riscupen på Hamar, men dette alderstrinnet ble trukket pga manglende lag.

ANNET.
Jentene er en veldig fin gjeng med masse omsorg for hverandre, og med mye godt humør.
Dette laget representerer det laget i yngres avdeling med flest spillere.

29

ÅRSRAPPORT 2017 ‐ GRUE IL

GUTTER G13 (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, Andreas W Kojedahl, Odin Nybrenna, Emil Sandbæk,
Isak Olsen Stenshol og Hussain Akbar Sultan.

Vi hadde en stamme på 12 stk som var med fra start, vi har også fått med 3 til. På vår sesong
hadde ett lag i 2.div, i serien endte vi opp på 6 seiere, 1uavgjort og et knepent tap mot Grue
05. På høstsesongen har vi 5 seiere, 1 uavgjort og et tap. Alle har fått mye spilletid.
Det har vært noen kamper der vi har dominert og vunnet 19‐1 og 12‐0, men ellers av
sesongene har kampene vært jevne. Syns vi har spilt veldig fin fotball der ballen går ofte på 1
og 2 touch
Nesten ingen forskjell. Like mange seiere, 2 tap og 1 uavgjort, vi spiller fortsatt fin fotball, lar
ballen gå innat i laget. Eneste som har vært litt annerledes er treningsoppmøte, har vært
veldig varierende oppmøte på treninger, dette er grunnet andre vinter idretter.
CUPER
Vi var med på Elverum turneringa i slutten av Mai, der kom vi til 16‐ delsfinale men tapte
den 3‐0.
Grueturnerniga hadde vi 3 seiere i gruppespillet og ble gruppevinnere, i 16‐delsfinalen kunne
vi fått walkover, men så heldige var vi ikke. Vi trakk Alvdal, det var en kamp som var veldig
nervepirrende og jevn, vi tok ledelsen etter 12 min og klarte å holde tett bakover ut kampen.
I kvartfinalen skulle vi møte Skarnes, der tapte vi 4‐2, vi hadde flere muligheter til å score
men ballen ville ikke i mål. Men er veldig fornøyd med innsatsen av gutta den helgen.
NESTE ÅR
Neste sesong har vi bestemt at 04 og 05 kullene skal slås sammen, og vi kommer til å stille
ett G14 11 lag, ett G14 9’er lag, og et G13 9’er lag. Vi kommer til å ha 3 treninger i vinter.
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GUTTER G15 (spillere født 2001‐2003)
TRENERE: Morten Møller og Odd Foseid
LAGLEDER: Hans Håkon Myhren
SPILLERE:
01 på Disp.: Vidar Holmseth, Marius Lilleåsen, Yosef Tamerat‐Lenjamo, Shamali Jabarkhel
02:
Tobias Hellerud, Sigurd Frette, Erik Brodahl, Martin Myhren, Christer Langegård
03:
Even Foseid, Marius Møller, Håkon A. Myhren, Odin Furuberg, Christian Johansen
04:
Emil Sandbæk, Kristian Myhrum Berg, Hussain‐Akbar Sultan.

TRENINGER:
Vi startet opp med treninger rett etter høstferien i 2016 og trente 1‐2 dager i uka fram til jul,
vi trente ute på kunstgresset helt til det ble stopp pga undervarmen.
Fra og med januar 201 hadde vi 3‐4 treninger i uka (1 utendørs med kondis og intervaller, 1
inne på Namnåmed basis og styrke, samt 1‐2 inne i Gruehallen). Vi hadde også med Martin
Sweetlove med på ei basis økt i uka i Gruehallen med fokus på løpsteknikk. Her er det veldig
mye å hente for alle, både med tanke på riktig løpsteknikk og ikke minst hurtighet. 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 35 stk. Har hatt med inntil 12 stk
05 gutter og 4stk 04 gutter på ei økt i uka fra tidlig i vår. En spiller har hospitert litt med G19
på treninger og i noen kamper.
Treningsvinteren ble helt annerledes enn tenkt pga ødelagt undervarme på
kunstgressbanen, men vi prøvde å få til så mye som mulig i Gruehallen.
Med ei gruppe med så enorme nivåforskjeller/ivrighet/aldersforskjell har det vært veldig
utfordrende. Det har vært et veldig bra tiltak med egne treninger for keeperne på
ungdomsfotballen. En av de største utfordringene har vært å integrere «senter gutta», der
noen av gutta ikke har spilt fotball før. Får å få til en bra integrering er vår erfaring at antall
nye gutter må begrenses til 1‐2 om gangen for å hindre at intensitet og kvalitet faller og
Grues egne gutter mister gløden og motivasjonen.

KAMPER
Vi hadde 2 treningskamper i løpet av vinteren/våren.
Vårsesongen G15 2. divisjon, 7 kamper, 1 seier, 6 tap
Høstsesongen G15 2. divisjon 7 kamper 1 seier, 6 tap
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OPPSUMMERING KAMPER
Vi spilte tidvis veldig bra, var fullt på høyde med de fleste lagene, men hadde litt for lett for å
gi bort mål og da blir det vanskelig. Vi ble tatt på tempo/fysikk.

CUPER
G14 Matrand Cup 9er:
4 kamper ‐ 3 seiere, Tap 1‐0 i finalen mot et forsterket KIL G15. Et sammensatt lag med 3 stk
02 gutter, 4 stk 03 gutter, og 5 stk 04 gutter.

SONE:
Vi hadde 3 stk 03 gutter på Sone Glåmdal i vinter/vår 2017

NESTE ÅR
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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GUTTER G19 (født 98‐01)
TRENERE: Sigurkarl Adalsteinsson og Carl Emil Løvstad
LAGLEDER: Håvard Haugsbø og Stig Roar Holter
SPILLERE: Patipan Moen, Anders Sundkøien, Christian Holter, Henrik Vanebo,
Håkon Haugsbø, Jørgen B Valby, Yasir Wasir, Fabian Gule, Ole Myhren,
Patrik V Johansen, Abdiaziiz Mohamud Mohamed, Abdifatah Abdullahi Yusuf

Intensjonen med årets juniorlag var at spillere som ikke hadde spillerkontrakt med A‐laget,
skulle få et tilbud i form av et G 19 lag. Vi var avhengig av å ha tilgang til en del spillere fra
A‐laget, for å kunne stille full tropp til kamper.
Vi valgte å melde på laget i 1. divisjon i serien.
Sigurkarl fungerte som hovedtrener. Carl Emil ledet noen kamper og treninger på våren.
G 19 besto av 11 spillere, uten A‐kontrakt da vi startet høsten 2016.
Vi startet med treninger inne i Gruehallen i november 2016, en til to treninger i uka. Litt
variabelt oppmøte på trening. Det ble avviklet to treningskamper i april, som var nyttig både
for spillere og trenere.
Vårsesongen startet med to treninger i uka, og stort sett en kamp. Oppmøte på trening var
ganske bra på våren og forsommeren. Resultatmessig klarte vi oss ganske bra de første
kampene, men avsluttet vårsesongen med en del tap. Dette resulterte i at vi rykket ned til 2.
divisjon i høstsesongen.
Vi mistet en del spillere før høstsesongen startet, og måtte derfor melde til kretsen at vi kun
hadde mulighet til å stille 9‐er lag på kamp.
Få spillere i troppen, og mindre tilgang på spillere fra A‐laget, bidro til at det ikke ble noen
god høstsesong for G 19. Vi hadde en seier, to uavgjort og resten tap. Det ble kun avholdt
noen få treninger på høsten, grunnet lite spillere.
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GRUE TINE FOTBALLSKOLE

Hele 100 barn, 20 instruktører og 2 kjøkkenansvarlige gjennomførte tre fantastiske dager på
Grue Stadion og feltet.
«Vi er strålende fornøyd. Værgudene var på vår side, og det har mye å si. I tillegg
ønsker jeg å skryte spesielt av instruktørene fra juniorlaget og damene på kjøkkenet
som ordnet fantastisk lunsj og mellommåltid hver dag forteller Rune Skasberg i Grue
IL, Leder Grue Tine Fotballskole»
Ekstra gøy er det å se at vi har nye deltakere, samt at vi har deltakere fra Grue, Kongsvinger,
Horten, Oppegård, Ellingsrud og Råholt!
Utvalgte tilbakemeldinger fra deltakere:

Dette er et supert arrangement👍
Tusen takk for nok en god opplevelse for min sønn. Det er tredje gang han er til dere.
Vil være på Grue ikke på Eidsvoll :) Dere er flinke :)
Dette var vår sønn sin første gang, men det blir nok ikke hans siste. Utrolig fornøyd
gutt fra Oppegård ⚽Tusen takk for opplevelsesrike dager ☺☺
Takk for et supert arrangement! Tre kjempe fornøyde gutter her ⚽💚⚽💚⚽
Redaksjonell omtale: http://glomdalsfotball.no/2017/06/30/vellykkede‐fotballskoler/
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Ingen fotballskole uten instruktører! Her
pakking av utstyr dagen før dagen.

Våre to fantastiske damer på kjøkkenet. Eva Mellem og Mette
Marit Tomterstad.

Kristian Myhrum Berg var
populær etter å ha vunnet den
tradisjonsrike
straffesparkkonkurransen.

Selv om Grue kommune sliter med gressklipping fant spillerne hverandre på
tvers av aldersgrupper😊
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