5.5.2020

Årsrapport sesongen 2019

Årsrappo sesongen 2019
årsrapport for lagene 2019

Email address *
vibecke_g@hotmail.com

Lagets navn *
Buøy G/J 2012

Lagbilde

Generell informasjon *
Oppsummering av større og mindre begivenheter bila året som har gått ( For eksempel resultatmessig, sosialt,
endringer, utvikling, overgang m.m )

Spilte ut sesongen 2019. Laget har ikke fortsatt etter det.

https://docs.google.com/forms/d/1eAxklFYN2Xyb5DkQhmH0UnAFE62vauvrRX8LF_XvgWs/edit#responses
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Årsrapport sesongen 2019

Spillere *
Fullt navn ( FORNAVN + ETTERNAVN) på spillerne oppgis. Gjerne informasjon om frafall / Nye tilkommet, når osv.

Ingen spillere

Antall kamper
Antall kamper må oppgis for alle spillere over 12 år

Trenere/Lagledere *
List opp: Trenere og lagleder

Joakim Halvorsen, Vibecke Skandsen

Treningsopplegg *
Fasiliteter, utvikling, antall treninger, øvrig opplegg

Trening tirsdager, deltatt på turneringer

Serien *
Antall lag, nivå, vår/høst sesong

2 lag gjennom 2018/2019

Turnering/cup *
Eventuelle turneringer/cup, situasjoner, opplevelser, erfaringer, resultat

Eat move sleep, Randaberg-cup, Vaulen Cup

https://docs.google.com/forms/d/1eAxklFYN2Xyb5DkQhmH0UnAFE62vauvrRX8LF_XvgWs/edit#responses
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Årsrapport sesongen 2019

Sosialt *
Sportslig regi, og eventuelt utenomsportslige aktiviteter

Avslutninger

Innsatspokal (fra 13 år)
Årets insatspokaler ( Forsvar Angrep)
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Forms
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Årsrappo sesongen 2019
årsrapport for lagene 2019

Email address *
christine_as84@hotmail.com

Lagets navn *
Jenter 19

Lagbilde

https://docs.google.com/forms/d/1eAxklFYN2Xyb5DkQhmH0UnAFE62vauvrRX8LF_XvgWs/edit#responses
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Årsrapport sesongen 2019

Generell informasjon *
Oppsummering av større og mindre begivenheter bila året som har gått ( For eksempel resultatmessig, sosialt,
endringer, utvikling, overgang m.m )

Vi har hatt en del utfordringer denne sesongen, den største utfordringen var for lite spillere, så vi måtte
spille 9’er. På kampene hadde vi som regel ikke innbyttere og ikke fast keeper, så resultatene var ikke
bra. Vi skulle også hatt en trener til, men det fikk vi ikke tak i.
Det kom 3 nye jenter til laget og vi trodde det skulle hjelpe på humøret og innsatsen til resten av jentene.
En del av de var rett og slett bare lei av fotballen og det smittet over på de andre, så når sommerferien
var over så måtte vi trekke laget fra serien.
Når alt dette er sagt så må jeg si at vi har hatt det veldig kjekt sammen. Kjekke jenter som gjorde så
godt de kunne hele veien. Vi har fått mye skryt for holdningen til jentene våre på banen!

Spillere *
Fullt navn ( FORNAVN + ETTERNAVN) på spillerne oppgis. Gjerne informasjon om frafall / Nye tilkommet, når osv.

Zara Davidson
Viktoria Øien Horn
Elis Nymark Kvilhaug (Ny)
Julie Birkeland
Eira Hurlen
Andrea Leikvoll Karlsen (Ny)
Azra Jazavac
Sofie Ormøy Tveit
Pia Larsen Sømme
Hanna Wangberg Wikan (Ny)
Sara Emilie Hana
Henriette Løge Norberg

https://docs.google.com/forms/d/1eAxklFYN2Xyb5DkQhmH0UnAFE62vauvrRX8LF_XvgWs/edit#responses
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Årsrapport sesongen 2019

Antall kamper
Antall kamper må oppgis for alle spillere over 12 år

Zara Davidson 7 kamper, 2 mål
Viktoria Øien Horn 6 kamper
Elise Nymark Kvilhaug 7 kamper, 1 mål
Julie Birkeland 7 kamper, 1 mål
Eira Hurlen 7 kamper
Andrea Leikvoll Karlsen 2 kamper
Azra Jazavac 7 kamper
Sofie Ormøy Tveit 7 kamper
Pia Larsen Sømme 5 kamper
Hanna Wangberg Wikan 5 kamper
Sara Emilie Hana 8 kamper, 3 mål
Henriette Løge Norberg 8 kamper, 1 mål

Trenere/Lagledere *
List opp: Trenere og lagleder

Thor André Waage trener
Christine B. Asbjørnsen Lagleder
Hein Tveit hjelpe lagleder

Treningsopplegg *
Fasiliteter, utvikling, antall treninger, øvrig opplegg

Vi hadde 2-3 treninger i uken. Treneren hadde en god plan før treningen, men det var vanskelig å
gjennomføre når vi var så få på trening. Som regel ikke mer enn 6 stk. Vi hadde heller ingen
keepertrening.

Serien *
Antall lag, nivå, vår/høst sesong

Pga få påmeldte lag så blandet de lagene i en div, så vi møtte en del lag som skulle spilt en div opp. Vi
spilte de fleste kampene uten innbyttere og måtte dessverre avlyse et par av kampene.
Tapte alle kamper, men jentene kom utrolig nok av banen med et smil.

https://docs.google.com/forms/d/1eAxklFYN2Xyb5DkQhmH0UnAFE62vauvrRX8LF_XvgWs/edit#responses
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Turnering/cup *
Eventuelle turneringer/cup, situasjoner, opplevelser, erfaringer, resultat

Ingen turneringer ble spilt.

Sosialt *
Sportslig regi, og eventuelt utenomsportslige aktiviteter

Vi hadde et par sosiale sammenkomster med pizza og div.
På fine dager kjøpte vi litt is o.l som vi koste oss med etter trening.

Innsatspokal (fra 13 år)
Årets insatspokaler ( Forsvar Angrep)

Vi trakk laget midt i sesongen så vi fikk ikke gitt pokaler, men skulle vi valgt så hadde så hadde det blitt
Sara Emilie Hana og Elise Nymark Kvilhaug.
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Årsrappo sesongen 2019
årsrapport for lagene 2019

Email address *
gsorbo@hotmail.com

Lagets navn *
Gutter/jenter 2011

Lagbilde

Generell informasjon *
Oppsummering av større og mindre begivenheter bila året som har gått ( For eksempel resultatmessig, sosialt,
endringer, utvikling, overgang m.m )

Sliter en del med å ha fylt lag desverre for kommende sesong. Vi er bare nå Akkurat lag for sesongen.
Fortsetter treningene fremover og ser om vi får inn noen nye spillere slik at vi kan fortsette denne
sesongen også. Vi er fem stabile på laget, Nina har desverre sluttet, Det samme med Arn som var en
viktig spiller for laget.

https://docs.google.com/forms/d/1eAxklFYN2Xyb5DkQhmH0UnAFE62vauvrRX8LF_XvgWs/edit#responses
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Spillere *
Fullt navn ( FORNAVN + ETTERNAVN) på spillerne oppgis. Gjerne informasjon om frafall / Nye tilkommet, når osv.

Noah Sundheim
Paul Wold
Audun Tesdal
Ahmad Ahmad
Adem Okutan
Matheo Brurok
Kristian Kroknes
Nina Kedzior
Arn Skjæveland

Antall kamper
Antall kamper må oppgis for alle spillere over 12 år

Trenere/Lagledere *
List opp: Trenere og lagleder

Lukaz Kedzior ( Deler av året)
Alfred Haram
Knut Kroknes

Treningsopplegg *
Fasiliteter, utvikling, antall treninger, øvrig opplegg

Treninger tirsdag og Torsdag bra oppmøte gode treninger.

Serien *
Antall lag, nivå, vår/høst sesong

Veldig grei serie, både med gode seiere og tap, Spiller godt sammen som lag og har det gøy på kamp og
treninger.

https://docs.google.com/forms/d/1eAxklFYN2Xyb5DkQhmH0UnAFE62vauvrRX8LF_XvgWs/edit#responses
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Årsrapport sesongen 2019

Turnering/cup *
Eventuelle turneringer/cup, situasjoner, opplevelser, erfaringer, resultat

Laget har vært med på :
Eat Move Sleep
Hana Cup
Byøyer Cup

Sosialt *
Sportslig regi, og eventuelt utenomsportslige aktiviteter

Sosialt er de mye med hverandre også utenom trening.
Forlenget treninger fra 1 tim til 1,5 da de koser seg på trening, også oss foreldre er mye med å ser på
hjelper til.

Innsatspokal (fra 13 år)
Årets insatspokaler ( Forsvar Angrep)
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