
 

SESONGRAPPORT 2008 

Lag  Strindheim Fotball Yngres avdeling 
Gutter 15, 1993    

Trenere:  Foreldrekontakter:  

Harald  Høgseth Gunnhild  Adde 
Jørn Bakken   
Steinar Sanderød   

Roar  Bye Oppmenn:  

  Roar  Bye 
    

Spillere høst 
sesongen:  Spillere vår 

sesongen:  

Adde Kristoffer Adde Kristoffer 
Bakken Tarjei Bakken Sjur 
Berg Edvard Kjøl Bakken Tarjei 
Bolme Sigve Bakken Berg Edvard Kjøl 
Bromstad Asgeir Berre Martin 
Bromstad Eirik Bolme Sigve Bakken 
Bye Fredrik Bromstad Asgeir 
Duklæt Tommy Brøndbo Bromstad Eirik 
Eriksen Andreas Kjelstad Buskland Daniel 
Gressetvold Øyvind Haugen Bye Fredrik 
Koppang Marius Duklæt Tommy Brøndbo 
Lundby Vegard Eriksen Andreas Kjelstad 
Marhaug Espen By Frengen Mads Jørgensen 
Merkhaey Ninos Gressetvold Øyvind Haugen 
Müller Ulrik Hirsch Kevin 
Røe Bjørn Ante Koppang Marius 
Sanderød Jørgen Langø Leif Jørgen 
Skommo Eirik Langø Pål Henrik 
Storaas Vegard Lundby Vegard 
Strøm Erlend Marhaug Espen By 
  Merkhaey Shabo Ninos 
  Müller Ulrik 
  Paulsen Espen 
  Røe Bjørn Ante 
  Røllvåg Petter 
  Sanderø Jørgen 
  Skommo Eirik 
  Storaas Vegard 
  Sagmo Sivert 



Trening:  
Grunnlaget av gutter ved spillermøte vinteren viste at det var ca 28-30 gutter som var 
interessert i å spille. Men praksis på trening og kamper var vært noe annet. Det meste vi har 
vært på trening er ca 18 gutter.  
Med noen få unntak har guttene ikke meldt om forfall til treningene/ evt også kamper. Det 
gjennomgående lave spiller oppmøtet har i hatt konsekvens hvordan laguttaket skulle være 
eller om vi i det hele tatt kunne stille med 2 lag.  At treningene har kollidert med håndballen, 
er en forklaring, at kamper har blitt lagt til helgedager en annen, men først og fremst er det 
guttenes motivasjon og holdninger (med noen unntak) som har vært den største utfordringen 
for årets sesong etter vår mening. Det har gjort det utfordrende i forhold til å legge opp et godt 
treningsopplegg til få gutter. Det er også synd for guttenes egen del. Ikke minst fordi nivået på 
guttenes fotballferdigheter - og forståelse er store. Forskjellene kommer enda mer til syne når 
de er så få. 
 
I vinter ble det gjennomført tre treninger i uken derav en økt inne i Rishaughallen 
I vår og sommersesongen har to treninger blitt gjennomført (tirsdag og torsdag) 
 
Serie/kamper: 
Gruppen har vært meldt opp i to serier, 3 divisjon G16 samt egen G15 serie, 
”Trondheimsserien”. Laget som spilte i 3 div. ble i vårsesongen nr 2 mens G15 laget kunne 
vise til mer variable resultater. Etter sommeren fikk G16 laget et sterkere innslag av spillere 
fra årsklassen over (1992), resultatet var ikke så godt som i vårsesongen. G15 laget som spilte 
i ”Trondheimsserien” har spilt jevne kamper men har ikke oppnådd de helt gode resultatene. 
Trondheimsserien har spilt sine kamper i all hovedsak i helgene noe som har medført et stort 
press på gutter og trenere som har vært svært uheldig. 
Cuper: 
Et lag stilte i Scandia cup og kom videre i B sluttspillet. 



Andre kommentarer: 
Konsekvens i forhold til hvordan disse erfaringene kan brukes til neste år: 
  

1. Det må stilles strengere krav/ treneren må være tydelig i forhold til spilleregler som 
alle må følge (oppmøte, holdninger, fellesskap m.m.) 

2. Prioriteringer? Hvem av guttene skal være med på hva fremover 
3. En må klargjøre ambisjonsnivået - de av spillerne som ønsker å satse spiller på et eget 

lag 
4. Å ha et opplegg der en i utgangspunktet har 30 gutter på et lag byr på utfordringer. Det 

er mulig at årets sesong var spesiell, men den lærte meg at en for framtiden ikke bør ha 
en større spillerstall en 20 gutter. Organiseringen bør skje på tampen av en sesong/ evt. 
mellom to sesonger 

5. Oppmann, trener og hjelpetrener(e) bør avklares før den nye sesongen starter opp 
6. Treningskamper bør settes opp så tidlig som mulig for vinteren/våren. Det er 

forutsigbart! En må koordinere treningene slik at de ikke kolliderer med håndball eller 
noe annet. Kamper bør legges til ukedagene 

7. Spillerne velger tillitsvalgte i en spillergruppe 
Noen andre tanker  etter årets sesong: 

• Det må etableres rutiner for kontakt mellom trenere på tvers av aldersbestemte 
klasser (hospiteringsordningen). Kommunikasjon mellom trenere på forskjellige 
aldersbestemte lag i yngres avdeling kan bedres. Det må være en tydelig dialog 
mellom trenere som har berøringspunkter med hverandre  

• Faste møter/rutiner der treningsopplegg, hospitering, formasjonstrening, osv diskuteres 
må organiseres i forkant, underveis og i avslutningen av en sesong. En evaluering etter 
hver sesong ville være en styrke. Det som skjer i avslutningen av en sesong er svært 
viktig når neste sesong "settes"  

• Treneren er selvsagt den som avgjør hvem av guttene som skal hospitere på et annet 
lag. Rutiner i forbindelse med spillerens deltagelse på treninger/kamper mellom to lag 
må være klarlagt. Gutter som spør om å få være med å trene med et annet lag må ha 
klarsignal fra egen trener før gutten får være med på det andre laget  

 
Merkeprøver: 
Ikke avholdt 
Avslutning: 
Det er planlagt avslutning i løpet av nær fremtid. 
Sted og Dato: 
Trondheim 11. 
nov 2008 

 
Sign: For trenerne  

Steinar Sanderød 
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