
SESONGRAPPORT 2008 

Lag:    
Strindheim 
 1 og 2 jenter 1993  

Trenere:  Foreldrekontakter:  
Morten Volden  Per Sæther  
Petter Støa    
Terje 
Haagensen  Oppmenn:  

Svein Erik Øien    
    
Spillere: 25 
NB! Oversikt over navn se vedlagt og oppdatert lagsliste 
    
Trening vintersesongen: 11èr Myra; mandag kl.19:30-21 fellestrening m/ J-91 og J94; tirsdag kl.16:30-
18; torsdag kl.17:30-18:30 og Rishaughallen lørdag kl.17-18. 
Trening vår/sommer og høstsesongen: Lillemyra mandag kl.20-21; 11èr Myra onsdag  fellestrening 
m/J-91 og J-94 kl.19:30-20:30 og torsdag kl.16:15-17:30 
Treningene har blitt gjennomført med jevnt godt oppmøte både i vinter og sommersesongen. Dette gjelder 
både fellestreninger og treninger for ”oss” i J-93. Kvaliteten på treningene mener vi selv har vært bra, 
men likevel har vi flere punkter som vi kan jobbe videre med inn mot kommende sesong. Ellers har vi 
hatt god erfaring med fellestreningene. Tanken bak er å utvikle relasjoner jentene imellom slik at vi kan 
etablere et eller flere lag i juniorserien når den tid kommer og muligens et damelag på sikt og oppleve å 
ha et livsløp i Strindheim. 
Ellers har vi dradd nytte av hospitering begge veier, hvor flere av våre spillere har fått prøvd seg i 
juniorserien med positive erfaringer samt at vi har fått støtte fra J-94 i enkelte kamper når behovet har 
vært til stede. I tillegg jobber vi med å prøve å skaffe ny kvalifisert trener slik at jentene får enda bedre 
muligheter til utvikle seg som spiller samt ivareta de som vil satse og har talent. 
 
Serie/kamper: Vi har i år spilt i serien J-15/16 og stilt med 2 lag og gjennomført til sammen 31 kamper. I 
vårsesongen spilte begge lag i avd.8 hvor Strindh.1. ble nr.7 av 9 lag og Strindh.2. ble nr.5 av 9 lag. I 
høstsesongen startet lag 2 i avd.8 og ble nr.6 av 8 lag, mens Strindh.1. ble nr.7 av 9 lag i avd.7. Vår 
målsetting før sesongstart var å vinne flere enn vi tapte, noe vi ikke helt klarte.  
Erfaringen med 2 lag når skader og sykdom oppstår, fikk vi spesielt føle på i høstsesongen hvor 
belastningen på enkeltspillere ble merkbar og som virket inn på resultatene. Likevel fikk vi god støtte fra 
J-94 og et par spillere fra J-95 slik at fikk gjennomført kampene. Tross alt er vi rimelig fornøyd med årets 
sesong, selv om erfaringen tilsier et litt annet konsept til neste år. 
 
 



Cuper: Startet cupsesongen ved å delta med 2 lag i Malvikcupen 30nov-2 des-07. Det ene lage ble utslått 
i puljespillet , mens det andre kom til kvartfinale mot Steinkjer hvor vi tapte knepent med 1-0. 
I feb.08 deltok vi på Kvikkcup der det ene laget ble slått ut i puljespillet, mens det andre røk ut i 
kvartfinalen. 
I mars reiste vi til Namsos og deltok i deres cup med 2 lag. Som ovenfor ble det ene laget utslått i 
puljespillet mens det andre gikk helt til semifinale og tapte mot Namsos (4-3). 
I månedskifte mai/juni deltok vi i hydrocupen på Sunndalsøra hvor vi også stilte m/2 lag. Begge lagene 
møttes til finale i B-sluttspillet i en tett og artig kamp hvor det ene laget vant med 2-1. 
Vi deltok også i Skandiacup m/et lag, hvor de møtte Sverresborg i kvartfinale i A-sluttspillet og hvor vi 
tapte på straffespark. 
I sept deltok vi i Jentecupen med 2 lag som ble arrangert av Trond i.l. Kom her til finale mot Trygg/Lade 
hvor vi tapte med 3-1. Vi var kjempefornøyd og spesielt den spillemessig kvaliteten på kampene. Fikk her 
flott støtte fra J-94 og en spiller fra J-95!  
 
Merkeprøver: 
XXX 
Avslutning: Ca.i midten av nov. Ikke planlagt hvor enda. 
Sted og Dato: 
22.10.08  Sign: 

Terje Haagensen  
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