
Sesongrapport 2008 
 
Lag: Strindheim / Åsvang G-2000 
 
Trenere: Steffen Rogstad, Astrid Sund, Svein Harald Jensen, Hans-Einar Lundli, 

Ingunn Lian, Hermundur Sigmundsson 
 
Foreldrekontakter: Linda Høydalsvik og Thomas Aas Jensen 
 
 
   
Spillere sesongen 2008: 
 

 1  Alexander T. Kvarner 16 Vegard Høydalsvik 

 2 Dan Fredrik Øverbø 17 Magnus Evans 

 3 Erlend Sund 18 Martin Aune 

 4 Erlend Ø. Strøm 19 Mathias J. Aarlot 

 5 Even Breivik 20 Markus N. Strandstad 

 6 Fredrik Hermundsson 21 Mikkel Lundli 

 7 Fredrik H. Sumstad 22 Pourya Bigonah 

 8 Herman A. Hestbek 23 Simen V. Lian 

 9 Håvard Thoresen 24 Truls L. Søvik 

10 Daniel N. Sørgård 25   

11 Kristian Berge 26   

12 Christian Aas Jensen 27   

13 Jonas Smith 28   

14 Kristian W. Rogstad     

15 Håvard R. Krogstie     
   
 
Trening:  
 

Torsdager 18:00 - 19:00 Endret til Eberg grus fra og med torsdag 14. august  
(tidligere benyttet vi Dragvollbanen) 

 
Første trening ble avviklet 17. april. Vi har trent torsdager kl. 18.00-19.00 på grusbanen på 
Dragvoll og på Eberg grus (fra og med august). Det har møtt cirka 20 spillere på hver 
trening. Spillerstallen var i siste del av sesongen på 24 spillere. 
 
Vi har latt guttene spille mot hverandre (kampsituasjon ca halve treninga) og ulike øvelser 
resten av treninga (delt inn i 3-4 grupper). Har terpet på bruk av mottak - pasningsøvelser 
og skuddtreninger i hovedsak. I tillegg det å spille på lag og vente på tur. Laget har vist 
god utvikling utover i sesongen med bedre fokus og konsentrasjon på treningene. 



Sonekvelder:  
Vi har stilt med 4 lag på sonekvelder med Freidig, Strindheim/Strindheim, Trygg-Lade og 
Trond. Vi har endret på sammensetningen av lagene mellom hver sonekveld og hele tiden 
tilstrebet jevne lag. Ingen har faste plasser på banen. Videre har vi terpet på lagfølelse, la 
ballen gå og etablere pasningsspill.   
 
Cup'er: Vi har deltatt på til 2 cuper denne sesongen med fire lag på hvert arrangement. 

- Mini-Scandiacup i juni 2008 
- Tunga Cup i september 2008 

 
 
Oppsummering:  
Dette har vært lagets andre sesong. Det beste i år har vært at spillerne endelig har fått lov 
til å delta på regulære sonekampkvelder (i fjor var de for unge)! På kampene er det full 
konsentrasjon og innsats fra spillerne. I fjor slet vi med et varierende konsentrasjonsnivå 
på treningene, men dette har blitt vesentlig bedre i år (selv om de fremdeles er meget 
unge spillere med ”lopper i blodet”). I år er det for øvrig bare gutter på laget siden det ble 
opprettet et eget jentelag før inneværende sesong. 
 
Vi kommer neste år til å legge mer vekt på spilleforståelse i gruppa og legge opp treningen 
med mer spilling mot hverandre i små grupper for at man skal tvinges mer med i spillet og 
ta ansvar – ikke bare sende fra seg ballen og være fornøyd med det. 
 
Vil også gi en stor takk til foreldrekontaktene Linda og Thomas som har gjort en utmerket 
jobb med å organisere dugnadsoppgaver med mer for laget! Det er for øvrig flott å kunne 
ha en egen nettside for laget. Vi har oppdatert denne siden flittig gjennom sesongen og på 
denne måten har foreldrene til enhver tid hatt samlet all informasjon på ett sted. 
  
Sesongen ble avsluttet torsdag 23. oktober kl 17.15-18.45 med pokaler og pizza på 
klubbhuset på Myra (Leangen) med påfølgende ”artigkamp” mellom ungene og 
trenerne/foreldre.  
 
Takk for i år.  
 
På vegne av trenerne for Strindheim / Åsvang G2000-laget.  
 
25.11.08 
Astrid Bjørgen Sund og Hans Einar Lundli 
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