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1.  Organisasjon 
Strindheim Fotball Yngres Avdeling (SFYA) er en del av Strindheim Idrettslag og er 
representert i Hovedlagets styre. Likeledes er det samarbeid med Strindheim Fotball og det er 
samordning ved at SFYA sin leder er representert i styremøtene til Strindheim Fotball. 
 
Årsmøtet velger representanter til styret. På siste Årsmøte i laget ble det valgt tre nye 
representanter for 2 år. Det var Jens Ingvald Ornæs, Arnt Grannes og Alf Dørum. Det var 
imidlertid flere stillinger i styret som valgkomiteen for 2005 ikke hadde greid å finne personer 
til innen årsmøtet. Det nye styret ved leder ble dermed gitt myndighet til å finne personer som 
kunne besette de manglende funksjoner.  
 
I og med at styret ikke var ”satt” etter årsmøtet valgte det nye styret å omorganisere seg med 
tanke på bedre fordeling av oppgaver. Styret for 2005 var inndelt i følgende funksjoner: 

1.1 Styret 2005 
Tittel Kommentar 
Leder  
Nestleder Leder av TungaCup  
Sportslig leder Leder av Sportslig komité 
Kasserer Regnskap og Medlemsregister 
Sekretær  
Styremedlem Koordinator SG/SJ/G/J 
Styremedlem Koordinator MG/MJ 
Styremedlem Koordinator LG/LJ 
Styremedlem Utdanningskoordinator 
Styremedlem Utstyrsansvarlig 
Styremedlem Sponsorer  

 
Dette ble stokket på – samt at man trakk inn noen flere personer. Resulterende organisasjon vist 
på neste side. 
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1.2 Ny styremodell innført for 2006 

 
 
Styret har hatt jevnlige møter i løpet av 2006, totalt 8 møter. De viktigste saksområdene har 
vært: 
§ Ny liten kunstgressbane 
§ Treningstid og banekapasitet 
§ Innføring av Coerver Coaching 
§ Oppdatering av Sportslig Plan 
§ Økonomi og oppfølging av treningsavgifter 
§ Forbedringsprosesser i forhold til samarbeid med Fotball Senior 
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2. Økonomi 
Regnskapet føres etter kontantprinsippet. Dette medfører at det er visse forskyvninger av 
inntekts- og kostnadsposter mellom år. 
 
Regnskapet viser et underskudd på kr 586.536. Dette skyldes at det ikke er ført et eget 
byggeregnskap for utbygging av kunstgress på Lillemyra. Trekker vi ut tilskuddet på kr 
449.000,- til Lillemyra og kostnaden på kr 1.022.656,-, som er gått med til Lillemyra, er det et 
overskudd på kr 12.880,-.  
 
Det er et betydelig avvik i posten for treningsavgift. Avviket er mer en kr. 100.000,-. Det har 
vært vanskelig og arbeidskrevende å få krevd inn treningsavgiften. Det har videre blitt mindre 
inntekter i forbindelse med Lillemyra enn budsjettert. Avviket er blitt rettet opp av at en har fått 
inn mer av andre inntekter. Avvik i sum driftsinntekter er på ca. kr. 70.000,-. 
 
Overskuddet i regnskapet som kommer frem, når en holder byggeregnskapet for Lillemyra 
utenfor, er kommet frem av at utgiftene har blitt mindre enn budsjettert.  Det er utgifter til 
trenere, det er ikke utbetalt styrehonorar, utgiftene til kurs har vært minimale, mindre utgifter 
til utstyr og drakter og mindre utgifter til kjøregodtgjørelse.  
 
Kostnader med baneleie er blitt vesentlig høyere enn budsjettert. Overskridelsen er på kr. 
177.000,-. I dette ligger et forskudd for baneleien i januar 2007 på kr. 36.000,-. 
 
Inntektssiden er kr 769.366 bedre enn fjordårets resultat. For å få et riktig bilde bør en ta ut 
tilskuddet til Lillemyra på kr 449.000. Resultatet er da kr. 320.366,- bedre enn fjordårets 
resultat. Dette skyldes i hovedsak inntekter i forbindelse med Coerver Coaching. 
 
Inntekt fra treningsavgift har økt i forhold til fjordåret, men det er ca 50 medlemmer som ikke 
har betalt avgift. Det er da purret 2 - 4 ganger.  
 
Overskudd fra Tunga Cup utgjør kr 83.962,- mot kr 122.869 foregående år. Tunga Cup har 
vært svært avgjørende for økonomien til Yngres avdeling. Et viktig bidrag på inntektssiden er 
også inntektene fra loddsalget. 
 
Strindheim Fotball, senioravdelingen, har fortsatt ikke tilbakebetalt lån hos Yngres avdeling på 
kr 50.000. Det er ikke foretatt renteberegning av lånet. 
 
Yngres avdeling hadde problemer med likviditeten våren 2006. Dette skyldes utbyggingen av 
Lillemyra. Utbyggingen er nå ferdig og laget har mottatt et tilskudd på kr. 449.000,- til 
Lillemyra. Det var planlagt benyttet til å dekke in banklånet som er tatt opp for å bygge ut 
Lillemyra, men med bakgrunn av erfaringene med likviditetsproblemet våren 2006 og at 
resultatet for 2006 er lavt, har en utsatt innløsning av lånet.   
 
Lillemyra 
Det er benyttet kr 1.022.656,- på posten ”utgifter egne anlegg” Dette er kostnaden med 
opprustingen av Lillemyra. Dette ble dekt opp med kr. 917.000,- fra lagets banekonto. 
Resterende ble dekt opp gjennom driften frem til en fikk tilskuddet. Laget fikk et tilskudd til 
anlegget på kr. 449.000 høsten 2006. Laget har således kr. 343.359,- som kan benyttes til å 
betale ned på lånet til Lillemyra. Lånet er ved årsskiftet på kr. 379.390,-. 
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3. Sportslig  
Det har i sesongen 2006 vært registrert 109 trenere og 38 foreldrekontakter/oppmenn fordelt på 
69 lag. I kretsens seriesystem har Yngres avdeling deltatt med 33 lag over mini en reduksjon på 
4 lag fra 2005, som fordeles som følger: 

3.1 Antall lag 
Lag 2006 

Antall lag 
2005 

Antall lag 
Endring 

G16 2 2 0 
J16 1 1 1 
G14 3 2 +1 
J14 1 2 -1 
G13 4 4 0 
J13 2 1 +1 
G12 7 8 -1 
J12 5 4 +1 
G11 5 8 -3 
J11 3 5 -2 
Mini 36 33 +3 
Sum 69 70  -11 

 
I tillegg er det et J19 lag i samarbeid med Trondheims-Ørn. Vi har hatt en meget marginal 
endring i antall lag. 

3.2 Antall spillere 
 2006 2005 Endring 

Antall 
Endring 
i % 

Ant. spillere 682 690 8 -1 
 
Vi har i år en marginal reduksjon i antall spillere. De foregående årene har veksten i antall 
spillere vært noenlunde konstant. Det forventes en økning i antall spillere som følge av 
utbyggingen av områder i lagets rekrutteringsområde. Grunnen til nedgangen kan i første rekke 
forklares ved avklaring rundt rekruttering fra Brundalen (se kap. 5). 

 

Lag 2006 
Antall spillere 

2005 
Antall spillere 

Endring 

G16 27 - - 
J16 16 - - 
G14 52 - - 
J14 18 - - 
G13 58 - - 
J13 32 - - 
G12 69 88 -19 
J12 55 39 +16 
G11 43 77 -34 
J11 40 58 -18 
Mini 272 237 +35 
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4. Sammendrag fra årsklassene 
 
Her følger et sammendrag for de forskjellige årsklassene. 

4.1 Knøtt + MG/MJ 
I sesongen 2006 har vi i aldersgruppen 8-10 år hatt 36 lag (29 gutte- og 7 jentelag) fordelt på 
1996, 1997, 1998 årgangene. Dette er en økning på 3 lag fra 2005 noe som skyldes en økning i 
antall jentelag på 1996 årgangen. Totalt har 272 spillere (derav 71 jenter) deltatt i MG/MJ 
klassene noe som er en oppgang på 35 spillere fra 2005. Årsaken til dette er nok i hovedsak 
økningen av interessen blant jentene. 1996 og 1997 årgangene har stort sett vært rene jente- og 
guttelag, mens det på knøttelagene har det vært mix-lag. På samtlige lag har det vært spilt 5er 
fotball i tråd med kretsens og forbundets intensjoner. 
 
Det har vært 37 trenere, 9 foreldrekontakter og 8 oppmenn som har vært i sving denne 
sesongen på MG/MJ. Treningene har vært gjennomført på den nye Lille-Myra kunstgress og   
7’er kunstgress banen på Myra i tillegg til på grusbanene på Dragvoll. På Dragvoll banen ble 
det en stor forbedring når vi fikk på plass 4 spillermål der.  
 
Det er viktig at MG/MJ lagene fortsatt får mye tilgang til kunstgressbanene på 7’er banen og 
Lille-Myra i 2007. Det blir et helt annet utbytte av treningene   
 
Trondheim fotballkrets er delt inn i soner hvor Strindheim tilhører sone øst sammen med 
Trygg-Lade, Trond og Freidig. Mini avdelingen har som tidligere sesonger gjennomført 
kampkvelder i denne sonen og hvert lag i sonen har arrangert en kampkveld på våren og en på 
høsten. Totalt 8 sonekvelder for alle lag. Det er blitt spilt på grus på Rosenborg banen (lagt 
kunstgress på slutten av sesongen) ellers er disse kampkveldene blitt gjennomført på 
kunstgress. Jentelagene i 1996 og 1997 årgangene ble denne sesongen så mange at det måtte 
organiseres 2 forskjellige større jentesoner hvor det har deltatt mange lag både fra østsiden av 
byen og helt inn til Hommelvik. MJ97 kom sent i gang og har ikke arrangert egne sonekvelder 
og har kun vært deltaker på de andres. Dette vil endre seg til neste sesong når de er med fra 
starten. 
 
De fleste lag har deltatt i cup’er i tillegg til sonekveldene. Det har vært en fornøyelse for både 
små og store; det er gøy i treffe andre lag i kretsen. 
 
Som i fjor har minilagene vært balljenter/-gutter for senior på deres hjemmekamper.  
Tilbakemeldingene på dette har vært positive.  
 
Ved rekruttering av nye knøttespillere ble det sendt ut brev til 2. klassingene ved Åsvang skole 
og Strindheim skole i mars måned. Det ble etter avtale med Charlottenlund SK besluttet at 
Strindheim YFA ikke skulle rekruttere nye årganger fra Brundalen skole. I brevet ble 
foreldrene invitert til et informasjonsmøte der de fikk opplysninger om Strindheim Fotball 
Yngres Avdeling. På disse møtene ble det også rekruttert trenere og møtene var viktige i så 
måte.  
 
De kunne hatt ennå større betydning hvis det hadde møtt flere av foreldrene på disse møtene. 
I ettertid viser det seg at mange foreldre trodde at deres barn allerede var med i organisert 
fotballaktivtet gjennom Strindheim. Dette skyldes at denne aldersgruppen allerede hadde 
gjennomført en sesong med organisert trening i nærmiljøet med hjelp av idealistiske foreldre. 
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Dette tar SYFA nå konsekvensen av og det er derfor besluttet at fra og med neste sesong (07) 
vil man invitere også 1. klassinger til oppstart med fotball gjennom Strindheim. Dette vil 
medføre at 2007 vil være et overgangsår der det starter opp 2 nye årganger født 99 og 00. 

4.2 LG/LJ 
LG/LJ spiller 7’er fotball, d.v.s. 6 utespillere pluss målvakt og i 2006 har det vært påmeldt 20 
lag til kretsen sine serier for årskullene 94/95. Dette er en reduksjon på 5 lag i forhold til 
forrige sesong. Reduksjonen gjelder 95 årgangen.  
 
Nøkkeltallene for de ulike klassene er gitt i tabellen nedenfor: 
 
Årgang Antall 

lag 
Spillere Seriekamper pr 

lag 
Seriekamper 

totalt 
Trenere Foreldrekontakter/ 

oppmenn* 
LG 94 7  69** 14-16 106 21** 4** 
LJ 94 5 55  16-18 82 9 3 
LG 95 5 43 14 70 9 3 
LJ 95 3 40  14-18 48 7 2 
Sum totalt 20 207  306 46 12 

  *)  Foreldrekontakter/oppmenn som ikke er trenere 
**)  Estimerte tall  for G94 Åsvang  
 
Gjennomsnittlig har hvert lag spilt ca 15 kamper, og SFYA har avviklet 153 hjemmekamper i 
2006 for  LG/LJ lagene.  2006 var første året at LG/LJ fikk spille sine hjemmekamper på 
kunstgress. P.g.a. usikkerhet om ferdigstilling av Lillemyra, ble alle lagene meldt inn med TIK 
banen som hjemmearena. Da kunstgresset på Lillemyra ble klart før seriestart, ble de fleste 
kampene flyttet dit. Det var dessverre noen kamper som måtte gå på TIK banen da det ikke var 
sperret for kamper før kl 18:00, et tidsrom det ikke var mulig å bruke Lillemyra p.g.a. kollisjon 
med Coerver Coaching (CC). Uheldigvis gikk dette spesielt ut over G11 sine hjemmekamper. 
 
I tillegg til seriekampene har alle fleste lagene vært involvert i ulike cup’er gjennom sesongen. 
SFYA har dekket deltakeravgift for to eksterne cup’er pr lag 
 
På treningssiden har lagene gjennomgått 2 moduler med CC, hvor hver modul består av 8 
økter. Da en god del av 94 spillerne deltok på en frivillig CC modul i 2005, startet noen 94 
spillere med modul I og noen med modul II. I tillegg til CC har hver treningsgruppe fått tilbud 
om 1 trening på kunstgress og 1 trening på grus. LG/LJ 95 Åsvang valgte imidlertid å benytte 
Dragvoll banen istedenfor 7’er myra p.g.a. nærhet.Både i vinter og i høst har de trenerne som 
har vært interessert fått disponere gymsal til innetreninger. Erfaring med tildeling av 
treningstider tilsier at bruk av tidspunkt før 16:00 bør gjøres i samråd med trenerne.  
 
19 spillere fra LG94 og 10 spillere fra LJ94 er påmeldt til sonesamlinger for sesongen 2007. 
 
Mange av LG/LJ lagene har forøvrig stilt opp som ballgutter/balljenter på Strindheim A sine 
hjemmekamper. 
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4.3 SMG/SMJ og JE/GU 
Som det kommer frem av årsrapportene har det vært en del forskjeller resultatmessig, men de 
fleste lagene skriver enten tilbake om gode resultater, stor spilleglede med det å delta på cup 
eller det å møte andre lag og knytte bekjentskaper. Flere lag har dratt nytte av å trene sammen 
med andre lag i sin egen årsklasse, og hospitering har vært med å ta vare på spillere som gjør 
det spesielt godt. Noen lag savner muligheten til mer hospitering, og andre skulle gjerne ha hatt 
litt mer spilletid på 11’er bane. 
 
SG93 har hatt slitt litt resultatmessig, og ønsket om å få mer trening på 11 bane er stort.  
Åsvang og Strindheim har her hatt en del treninger sammen, noe som er positivt da guttene blir 
bedre kjent med hverandre og det danner også et bedre grunnlag for sammenslåing senere – 
noe det snakkes om å gjøre i 2007. 
SJ93 Åsvang skriver tilbake om sosiale ”happenings” og bekjentskap med spillere i andre 
klubber, og da er det ikke så farlig om resultatene ikke er de aller beste, men at spillergleden 
fortsatt er der – det er morsomt å lese :0). Men de kan også skrive tilbake om gode resultater 
som deres første pokal for 2 plassen i årets Flåcup – noe de er svært fornøyd med. 
SJ93 Strindheim har hatt et noe turbulent år, med flere spillere som har sluttet og bytte av 
trenere. Men de fullførte sesongen, og det er store muligheter for at de slår seg sammen med 
SJ93 Åsvang fra våren 2007.  
SG92-1 har fått 5 nye spillere fra Freidig, og de ble godt mottatt av de andre spillerne. Laget 
har flere gode resultater, deriblant finaleplass i Skandiacup og helt til topps i sin årsklasse i 
Hydrocup. I vårsesongen kom de på en god nummer 2 i serien. 
SG92-2. Nedrykk til 3 divisjon, men de har spilt så mange jevne kamper at det resultatet fort 
kunne vært annerledes. I Malvikcup ble de vinner av G15, og nr 3 i Heimdal Indoor. Laget 
understreker at de har hatt et meget godt samarbeid med småguttegruppa, særlig med ”B 
klassen” (Strindheim) og Brundalen. De har allerede i vinter slått seg sammen med Brundalen. 
SG92-3. Litt varierende prestasjoner, men som det eneste laget i sin gruppe slo de 
avdelingsvinneren Kolstad (som også vant Skandiacup) så her fikk guttene se hva de er gode 
for! Spilte til A-sluttspill for første gang i lagets historie. Generelt en positiv utvikling på 
ferdigheter så her kommer det nok sikkert flere gode resultater neste år. 
SJ92-1. Skriver om godt oppmøte på treninger før sommerferien, noe som avtok litt etter 
ferien.6 stykker har deltatt på sonesamling. Marcela Olsen deltok på treninger for Trondheims-
Ørn, og var med å ta hjem den største pokalen i Dana-cup for J17. 
G90-91. Ved årsskiftet var det en spillergruppe på 40-45 spillere, så utfordringen lå i å dele opp 
i lag. Dessverre slutta over 15 spillere. Alle guttene som ble med videre (27) fikk tilbud 
tilsvarende deres kompetanse og motivasjon. Lag til 1. divisjons spill og 3. divisjons spill. 
Høsten ble preget av mange gode -92 hospiterte spillere, og den siste 3.divisjonskampen ble 
vunnet med 8 -92 spillere på laget. 
J91. Jevnt og godt oppmøte på treninger, både spillere, trenere og foreldre har møtt opp på det 
som er av kamper. Stilte til Norway cup med alle spillerne, samt nærmere 30 foreldre og 
søsken som var med å heiet de frem. Laget tapte på målforskjell etter innledende runde  
Det har vært en del misnøye rundt laget i høst, da det ble lagt planer om sammenslåing av 
spillergruppa J-91-92, uten at trenere fikk være med i denne prosessen. I oktober ble det holdt 
møte der trenerne også var med, og det ble bestemt at J91-92 skulle slåes sammen. Trenerne 
melder nå om at en del spillere tilhørende -92 laget skifter klubb eller slutter, noe de håper ikke 
skjer, og at de fleste blir med laget videre i 2007.  
 
Det som er morsomt å lese i de fleste rapportene er ikke nødvendigvis de største resultatene, 
selv om det selvsagt spiller en stor rolle for mange. Flere lag melder tilbake om spillerglede, og 
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sportslig utvikling både for laget og enkeltspillere. Engasjerte trenere og foreldre er med på å 
danne grunnlaget for fremtidige storspillere, eller de som spiller fordi de synes det er gøy.  
Skal bli morsomt å følge utviklingen i 2007 
 
Oversikt over lag: 
 
Årgang Spillere Trenere Foreldrekontakter/ 

Oppmenn 
SG 93 58 6 1 
SJ 93 32 6 2 
SG 92 52 6 3 
SJ92 18 2 2 
G90-91 27 3 0 
J91 16 3 1 
Sum totalt 203 26 9 

 
Sonesamlinger: 
 
Strindheim har deltatt med dette antallet spillere på sonesamling i  2006: Antall samlinger i 
parentes. 
 
Gutter født 1991: - 
Jenter født 1991 (3 samlinger): 6 spillere 
Gutter født 1992 (4 samlinger): 11 spillere 
Jenter født 1992 (6 samlinger): 6 spillere 
Gutter født 1993 (7 samlinger): 5 spillere 
Jenter født 1993 (4 samlinger): 4 spillere 
 
Når det gjelder 1990-årgangen trådde de ut av sonemodellen i 2005. 
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5. Brundalen 
Våren 2006 ble det etter initiativ fra SFYA bestemt at CSK skal gi tilbud om barnefotball til 
barn ved Brundalen barneskole. Praksis i fram til i år har vært at det mer eller mindre har vært 
tilfeldig hvor barna på Brundalen har vært rekruttert. Noen ganger har hele ”kull” gått til 
Strindheim, andre ganger til CSK og oftest en blanding. Dette er noe som ikke har vært 
optimalt i forhold til det sosiale miljøet, samt engasjementet for fotball i Brundalen området. I 
løpet av 2006 har vi fått indikasjoner i form at tilbakemelding fra foreldre i Brundalen om at 
opplegget er godt mottatt. Videre har CSK gitt beskjed om at opplegget videreføres i 2007. 
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6. Ny 7er kunstgressbane på Myra 
En stor del av styrets arbeid våren 2006 var å fullføre bygging av kunstgressbanen på Lillemyra 
som ble vedtatt å bygge i 2005.  Dette arbeidet bestod i oppfølging av søknad om spillemidler, 
oppfølging av entreprenør samt organisering av dugnader.  
 
Banen er ikke fullført iht. spillemiddelsøknaden, siden ballnett ennå ikke er oppført. Det ble 
derfor søkt om del-utbetaling av spillemiddler (85% av total søkesum) noe som ble innvilget av 
fylket og utbetalt i 2006. Ballnett vil bli oppført ila. våren 2007 og ferdig-regnskap for banen 
vil bli sendt inn til fylket slik at de resterende 15 % av midlene utbetales. 
 
Den totale historikken rundt bygging av denne bane er da som følger: 
 
Dato Aktivitet 
11.04.2005 Vedtak i styret om å legge kunstgress på Lillemyra 
12.05.2005 Mottar tilbud fra Brende AS på grunnarbeid og kunstgress 
27.05.2005 Vi sender søknad til Trondheim Kommune om leieavtale på 

40 år for ”Lillemyra” som senere suppleres med nye 
opplysninger den 10.06.2005. 

25.06.2005 Mottar 40-års leieavtale fra Trondheim Kommune på 
”Lillemyra”. Dette er en forutsetning for å få tildelt 
spillemidler 

29.06.2005 Sender lånesøknad til Sparebank 1 Midt-Norge om 
toppfinansiering av kr. 425.000,-  

29.06.2005 Sender søknad om spillemidler til Trondheim Kommune 
03.07.2005 Melding fra Sparebank 1 Midt-Norge om at Strindheim IL 

(Hovedlaget) må stå som lånetaker. 
06.07.2005 Styret i Strindheim IL beslutter å søke om lån i Sparebank 1 

Midt-Norge på Kr. 425.000,- som følge av krav fra banken 
om at Hovedlaget må være lånetaker (Juridisk enhet). 

25.08.2005 Styremøte i Strindheim IL om ekstraordinært Årsmøte. 
Banken krever vedtak i Ekstraordinært Årsmøte i Strindheim 
IL om låneopptak. 

30.08.2005 Ekstraordinært Årsmøte i Strindheim IL som vedtar 
låneopptak i Sparebank 1 Midt-Norge. 

05.09.2005 Lån i Sparebank 1 Midt-Norge innvilget 
28.09.2005 Entreprenøren Brende AS starter grunnarbeidene på 

Lillemyra 
Primo okt 2005 Melding fra Brende AS om at kunstgresset er forsinket fra 

produsent og at det tidligst kan leveres i månedsskiftet 
november/desember 2005. Det besluttes å utsette leggingen 
av kunstgresset til våren 2006 pga risiko for vinterlige 
forhold i Trondheim på det mulige tidspunktet. 

05.01.2006 Avtale med Brende AS v/daglig leder Knut Evensen om at 
kunstgresset legges i månedsskifter april/mai 2006 

01.03-01.05 
2006 

Fylket vil ikke godkjenne banen som kvalifisert til 
mottakelse av tippemidler pga. at den er for smal (31 m). 
Etter flere runder med både kommune og fylke blir likevel 
banen anbefalt godkjent etter at sikkerhetssoner justeres og 
tippemiddel-søknaden justeres iht. dette. 
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Dato Aktivitet 
20.04.2006 Banen legges. Brende stiller maskiner og mannskap for å slå 

ned tre-påler for oppsett av gjerde. 
01.05–10.06 
2006 

Gjerde rundt banen ferdigstilles ved dugnad.  

01.08.2006 Søknaden om tippemiddler godkjennes. 
01.09.2006 Søknad om del-utbetaling av tippemidler sendes kommunen. 
01.11.2006 Delutbetaling av tippemidler settes inn på konto SFYA. 
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7. Treningsforhold 
 
I vintermånedene benyttet de eldste spillerne Strindheim kunstgress og Rishaughallen. I tillegg 
brukte noen av de yngre lagene gymsaler ved noen av skolene. I sommerhalvåret ble treningen 
avviklet på Strindheim kunstgress 11er og 7er, på Lillemyra, TIK-banen og Dragvoll. 
Hørløckbanen ble benyttet til idrettsskolen i mai.  
 
I slutten av april ble det lagt kunstgress på Lillemyra, noe som har gjort treningsforholdene 
mye bedre. Stort sett alle lag som ønsket det, fikk tilbud om trening på kunstgress. Noen av de 
yngste måtte da trene i helga. De fleste lagene fikk i tillegg tilbud om en ekstratrening på 
grusbane.  
 
Etter endt serie har det vært gode treningsforhold på Myra, og alle tre kunstgressbanene har 
blitt benyttet. I tillegg har det vært treninger for de eldste i Rishaughallen. 
 
Arbeid med å bedre treningsforholdene må fortsette i årene framover. Utbygging av nye boliger 
er stort i området, og medlemstallet vil stige. På grunn av utbygging av ny ishall er TIK-banens 
framtid usikker. 
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8. Utstyrsavtale 
Vi har avtale med Umbro, der Cabo Sport er vår lokale leverandør av utstyr. 
 
Av innhold i avtalen kan vi nevne følgende:  
§ 30 % på klubbrelatert utstyr (klubbdress, genser, fotballsko) 
§ 20 % på andre tekstiler. 

 
Klubbkvelder kan arrangeres etter butikkens stengetid der medlemmene får handle og hvor 
rabatten er noe høyere. Avtalen gjelder hele familien. 
 
SFYAs klubbdress kalles X-line og omfatter klubbdress, joggedress, trenerjakke og spillertrøye 
og varer ut 2008. 
 
Det er i 2006 skiftet ut 130 drakter og 450 fotballer. 
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9. Sportslig utvalg, sportsplan, aktiviteter og måloppnåelse 
 
Sportslig utvalg har hatt følgende sammensetning i 2006 og har hatt hovedfokus på planlegging 
og gjennomføring av de sportslige aktivitetene. Størstedelen av dette arbeidet har vært revisjon 
av ny sportsplan for 2007 (blant annet med en stor workshop arrangert på Myra med ca. 25 
deltagere) og planlegging, igangsetting, evaluering og fortsettelse av Coerver Caoching i 
SFYA. I 2006 ble Coerver Caoching vedtatt inkludert som en fast tilbud for alle spillere 
mellom 11 og 14 år (LG/LJ og SMG/SMJ). Dette etter en prøveperiode i vårsesongen og etter 
at en grundig evaluering ble foretatt før høstsesongen. Responsen på denne evalueringa var 
stort sett meget positiv, og Coerver Coaching ble derfor beslutta gjennomført også for 
høstsesongen, og SFYA har skrevet under på en 4 årig avtale med Coerver Caoching.  
 
Sportslig utvalg har bestått av følgende personer: 
Tittel Navn Kommentar 
Sportslig leder Tage Røsten Leder Sportslig komité 
Sportslig utvalg Christian Haugen Utdanningskoordinator 
Sportslig utvalg Karin Evjen Koordinator SG/SJ/G/J 
Sporslig utvalg Nils Inge Lilleheie Koordinator LG/LJ 
Sportslig utvalg Arnt Solli Koordinator MG/MJ 
Sportlig utvalg Leidulg Nordang Banekkordinator 

 
I tillegg har Arne Bonde vært keeperkoordinator og Gøran Sørloth vært brukt som fotballfaglig 
støttespiller. Nils Inge Lilleheie har sammen med Ståle Høyem og Tage Røsten vært 
koordinatorere for Coerver Coaching. Vi har i 2006 ikke hatt egen dommerkoordinator i 
klubben. Dette må prioriteres i 2007. Ikke minst bør klubben ha egen spillerutvikler og/eller 
trenerkordinator jamfør den reviderte sportsplanen.   
 
Dette er alfa og omega for å implementere den nye sportsplanen på en god og riktig måte.  

9.1 Sportsplan 
Sportsplanen har for sportslig utvalg vært (som i 2005) et nyttig arbeidsredskap. Vi har i denne 
perioden valgt å prioritere spesielt på hospitering og bruk av dette som et meget nyttig verktøy 
for spillerutvikling. Det har vært flere møte omkring dette teamet med trenere for 
ungdomsfotball (13-16 år) som har vært nyttige, og vi føler at vi er på riktig vei med å bruke 
hospitering i SFYA. Coerver Caoching har vært innført som obligatorisk treningstilbud med 
utgangspunkt i at SFYA ønsker å være best med ball. 
 
Vi har innsett at den nåværende sportsplanen er utydelig (blant annet omkring hospitering og 
andre spillerutviklingstiltak) og uryddig på mange områder (blant annet i grenseoppgangen 
med senior). Vi har også innsett at Coerver Coaching må integreres som en naturlig del av 
sportsplanen til SFYA. Det nye organisasjonskartet til sportslig utvalg må også på samme måte 
inkorporeres der. Dette har ført til at vi i 2006 har brukt mye tid på å revidere sportsplanen. 
Den nye sportsplanen er nå skrevet ferdig, og det som gjenstår er først og fresmt at denne 
vedtas (av styret). Og ikke minst gjenstår forankring og implementering av denne i hele Yngres 
avdeling. Her vil som sagt spillerutvikler og/eller trenerkoordinator ha en meget sentral rolle. 
 
På slutten av året har mye tid gått med på å planlegge innholdet for 15-16 årsguttene for 
sesongen 2007. Jamfør den nye sportsplanen blir denne gruppa delt inn i et satsingslag (talent 
1) med Åge Dahl som trener (finansiert av SFYA) og 3 utfordrerlag (talent 2). Innad i denne 
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gruppa blir det lagt opp til faste fellestreninger og utstrakt bruk av hospitering ellers. Alle 13- 
og 14-års guttelag vil også opptre som en stor gruppe på treningsfeltet i tråd med den nye 
sportsplanen. Tilsvarende bør også jentenelagene også organisere, i hvert fall etter at den nye 
sportsplanen er vedtatt.  

9.2 Aktiviteter 2006 
Bortsett fra Coerver Coaching som en stor aktivitet (inklusiv trenerkurs på våren) har vi i 2006 
utviklet en egen verktøykasse for trenerne i SFYA (se mer om dette i avsnittet under). Denne 
ligger ute på weben og vil inngå som en del av SFYA trenerutviklingstiktak jamfør den nye 
sportsplanen. I tillegg har det vært arrangert et par diskusjons-/temamøter med først og fremst 
Mini og LG/LJ trenerne omkring verktøykassa vår. Arne Bone har som i 2005 arrangert 
keeperkurs (både for spillere og trenere), og dette bør følges opp også i årene som kommer. Her 
kan de nevnes at Egil Mærk også er en ressurs i SFYA som kan benyttes til ulike 
keeperaktivieter.  

9.2.1 Coerver Coaching (CC) treninger 
 
Basert på gode erfaringer med frivillig CC kurs i 2005, ble det på årsmøtet 2005 vedtatt å 
bestille CC treninger for 4 år med mulighet til avbrudd etter vårsesongen 2006 basert på 
evaluering blant trenere/foreldre.  CC ble tilbudt LG/LJ og SG/SJ, d.v.s. 4 årskull med til 
sammen ca 380 spillere.  Dette medførte en ekstra kontingent på 800 kr pr år pr spiller for de 
aktuelle årskull.   
 
CC  er et kommersielt, internasjonalt anerkjent, treningstilbud for yngre spillere som fokuserer 
på systematisk innlæring av ballkontroll med bruk av skolerte trenere som generelt har et 
høyere ferdighetsnivå innenfor fotball enn den vanlige SFYA trener. Basis CC består av 8 
moduler, der hver modul består av 8 treninger og en CC gruppe skal optimalt bestå av 16 
spillere. CC treningene blir avsluttet med en spill sekvens hvor det blir gitt poeng i henhold til 
hvor mye man bruker de innlærte øvelsene.   
 
CC har blitt brukt over tid i Trondheim av ulike lag på mer eller mindre ad hoc basis.  
Strindheim er imidlertid den første fotballklubben i Trondheim (og i Norge og i hele 
Skandinavia!)som går ut og inkluderer CC som en del av sitt totale treningstilbud for flere 
årsklasser. 
 
Ved oppstart av CC ble det holdt et informasjonsmøte med SFYA sine egne trenere og CC.  I 
tillegg fikk trenerne fra foreldregruppa et tilbud om CC trener kurs. 
 
CC treningene ble satt opp på Lillemyra fra 15:00-18:00 mandag-torsdag.  2 grupper trente i 
parallell slik at det totalt ble 24 grupper og ideelt sett 376 spillere som fikk en økt pr. uke 
  
Inndeling av CC grupper ble basert på tidspunkt for allerede tildelt treningstid samt 
kamptidspunkt for SG/SJ. Da det ikke var mulig å basere gruppene på de enkelte lag, ble alle 
gruppene sammensatt av spillere fra minimum to lag og det ble lagt vekt på å blande spillere 
fra forskjellige skolekretser. Det ble ellers fokusert på at alderssammensetningen pr gruppe 
skulle være rimelig homogen.  
 
Under evalueringen av CC kom det fram at selv etter første modul var ferdigheter/trygghet med 
ball blitt vesentlig forbedret. I denne evalueringen kom det ikke fram noe negativt ved CC fra 
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trenerkorpset og selv fra foreldregruppen var det svært få negative reaksjoner.  Det ble dermed 
konkludert med at samarbeidet med CC skulle fortsette. 
  
Ved oppstart av høstmodulen, ble det fort klart at 92 årgangen deltok i liten grad på CC 
treningene.  En uheldig konsekvens var at to CC grupper som trente parallelt, en 95 gruppe og 
en 92 gruppe, ble slått sammen.  Som et resultat av den store aldersforskjellen som da ble i 
gruppen, forsvant også de siste 92 spiller fra denne gruppene. Med bakgrunn i denne erfaringen 
vil SFYA i 2007 ikke dele inn i grupper men sette opp ca 32 spillere som CC selv deler inn i to 
grupper. Man bør imidlertid passe på at det blir en viss blanding av spillere fra forskjellige 
skolekretser da en slik ”homogenisering” har vært en positiv bi-effekt av CC. 
 
Årsaken av frafallet av G14/J14 årgangen er ikke entydig, men det har bl.a. blitt nevnt: 
 

• Stor aldersforskjell i gruppene (se over) 
• Kort tid mellom skole og CC 
• Konflikt med konfirmasjonsforberedelser 
• CC ikke solgt inn godt nok for denne gruppa 
• Interessen for fotball går generelt ned i denne gruppa 

 
Under høst-evalueringen ble det for øvrig fokusert på at poengsystemet i noen tilfeller fører til 
dårlig stemning i enkelte grupper, da det førte til at konkuranseelementet ble overfokusert. 
Dette var selvsagt ikke hensikten og CC vil være fleksible med bruk av poeng i 2007.    
 
CC trenere var Svein, Brad og Greg.  Det internasjonale innslaget representert ved Brad og 
Greg var spesielt populært blant spillerne. 
 
I 2006 deltok 385 spillere på CC treninger. 
 

9.2.2 Dommerkurs 
Det er avholdt klubbdommerkurs i egen regi med 12 deltakere. Dommerne har vært aktiv med 
å dømme kamper etter endt kurs. Vi vil spesielt takke dem for den gode innsatsen som ble vist 
under Tunga Cup. Vi ønsker dommerne lykke til i fortsettelsen. 
 

9.3 Måloppnåelse 2006 
Den ”gamle” Sportsplan gir føringer for hvordan vi skal måle aktiviteten i yngres avdeling, og 
det er gitt 4 måleparameter: 
 
§ Ferdighetsmerker  
§ Representasjon på sonenivå 
§ Trenerkompetanse 
§ Antall lag i de ulike årstrinn (ikke inkludert som måleparameter i den nye sportsplanen) 

9.3.1 Ferdighetsmerke 
I 2006 har 179 spillere i SFYA har tatt ulike minimerker (128 blått og 51 rødt) , mens det i 
2005 var 132 og 2004 var 240 spillere som tok ferdighetsmerker.  
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Strindheim Fotball Yngres Avdeling ligger fortsatt høyt på landsbasis med det antall 
merkeprøver som er gjennomført i 2006. Likevel er det ingen merker over ministadiet noe som 
er dårlig for en såpass stor klubb som Strindheim. 

9.3.2 Representasjon på sonenivå 
Målet var 3 spillere på sonesamling og 1 spiller på kretslagsnivå. 
 
Alderstrinn Sonenivå Kretsnivå Landslag 
Jenter 91 6 - 0 
Gutter 92 11 - 0 
Jenter 92 6 - 0 
Gutter 93 5 - 0 
Jenter 93 4 - 0 
Målsetning 3 1 0 
Måloppnåelse Ok - Ok 

 

9.3.3 Trenerkompetanse 
Et langsiktig mål er at alle trenere skal ha aktivitetslederkurs og trenere for 11er lag skal ha 
Trener I-kompetanse. I 2005 fikk 20 trenere avslutta Trener I-kurs (4 moduler). I 2006 har vi 
dessverre ikke lyktes i å få arrangert aktivitetslederkurs eller Trener-I kurs i regi av Ranheim 
som vår utviklingsklubb i kretsen. Dette til tross for iherdig ”masing” og jobbing av vår 
utdanningskoordinator for å få dette på plass (også direkte mot kretsen). Heldigvis blir slike 
kurs arrangert tidlig i 2007 og informasjon om dette er lagt ut på nettet og spredt ut via 
koordinatorene. Vi forventer å kunne nå vår målsetting i løpet av 2006. 

9.3.4 Antall lag i de ulike årstrinn 
Det er valgt å måle kun i eldste klasse, d.v.s. Gutter og Jenter (16 år): 
 
Lag 2006 

Antall lag 
Mål 2006 
Antall lag 

Måloppnåelse 

G16 1 3 Ikke innfridd 
J16 1 1 OK 

 
Vi forventer å kunne nå vår målsetting på dette i løpet av 2007. 
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10. Tunga Cup 2006 
Tunga Cup ble i år arrangert for 19. gang. Minijenter/gutter sparket i gang cupen lørdag 
morgen 23. september. På tross av at Tunga Cup for mange er sesongavslutning, er innsats og 
spilleglede på topp hos spillerne.     
 
Lillejenter/gutter var i aksjon helga etter miniputtlagene. I år var det fullt i denne klassen, og vi 
hadde dessverre ikke plass til alle lagene som ville delta. I år hadde vi en helt ny 7er 
kunstgressbane på Myra, og alle kampene gikk for første gang på kunstgress. Også denne 
helgen var idrettsgleden på topp, og mye fin fotball var å se.  
 
Totalt var det 168 lag som deltok, fordelt på 104 miniputtlag og 64 lilleputtlag. Vi takker alle 
spillere, trenere og foreldre for flott innsats. I tillegg vil vi takke alle dommerne som stilte opp. 
 
Vi vil til slutt takke alle frivillige som stilte opp på dugnad. Takket være stor dugnadsinnsats 
lar det seg gjøre å arrangere en cup som vi mottar svært positive tilbakemeldinger på fra 
deltakere og publikum, og som Strindheim fotball kan være stolt av.  
 
 
Vi oppnådde et godt økonomisk resultat i Tunga Cup 2006 som bidrar til økonomisk drift av 
aktiviteten til barn og unge i laget. 
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11. Sponsorer 
Vi takker følgende sponsorer for den støtte vi har mottatt fra dem enten som sponsor for 
draktreklame eller gjennom utstyrsavtale: 
 
Sponsor Antall år Utgår 
Egon Tårnet 3 år 2008 
Aasen Bygg AS 3 år 2007 
Heimdal Eiendomsmegling AS 3 år 2007 
DnB 1 år 2007 
Umbro 5 år 2008 

 
 

12. Informasjon 

12.1 E-mail 
Nesten all informasjon har blitt sendt til trenere/foreldrekontakter via e-mail.. Dette er et viktig 
medium for å rekke ut til alle på en enkel og grei måte. Dette har gått greit i de aller fleste 
tilfeller, men endringer i e-mail adresser har skapt noen problemer.  
 
Vi ser imidlertid at websidene våre har et stort potensial i forhold til det vi greier å ta ut. Det vil 
derfor bli en viktig oppgave for 2007 å øke vår bruk av disse sidene. (www.silyngres.no) 
 

12.2 Aktiv kontakt 
Det har vært utstrakt kontakt mellom medlemmene i Sportslig utvalg og trenere om 
treningstider, hospitering og andre spillerutviklingstiltak, men også som vanlig mellom 
kasserer og trenere/foreldrekontakter i forbindelse med laglister. 
 
 

13. Lotteri 
2006 ble det som sedvanlig av holdt fotball-lotteri som Strindheim Fotball Senior arrangerte. 
Formen på dette lotteriet de seneste årene har skapt en del irritasjon blant foreldre og 
støtteapparat. Dette pga. lotteriets utforming. SFYA vil ta kontakt med ansvarshavende i Senior 
for å få forandret utformingen av dette lotteriet. Det er sterkt ønske om skrapelodd. 
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14. Sluttord 
 
Som en oppsummering av året 2006 ønsker styret å trekke fram en del av de sakene vi som 
styre har arbeidet og samtidig kommentere hendelser og utviklingstrekk i året som har gått. 
 
Vi kan konstatere at det også i 2006 har vært en høy sportslig aktivitet. Innføringen av Coerver 
Coaching har være vellykket – og vi har tro på at dette er noe Strindheim Fotball vil se 
resultater av framover. 
 
Videre har vi i 2006 jobbet for å tilnærme oss Fotball Senior. Dette i første rekke i forhold til å 
forbedre tilbudet vi kan gi i overgangen fra G/J til junior forballen. Vi er inne i en god dialog 
med de som er ansvarlig for Strindheim sine rekrutteringslag og vi kommer til å legge vekt på å 
bygge videre på dette. 
 
Revideringen av sportsplanen kommer til å gi oss et nytt rammeverk – siden revideringen har 
gått skikkelig i dybden og konkretisert mange ting som tidligere har vært mer uklare. Vi har 
fått definert klare mål – og klare retningslinjer og føringer for hvordan vi skal nå disse målene. 
Vi er spesiell godt fornøyd med at vi greide å få mobilisert såpass mange til å komme med 
innspill til denne prosessen. 
 
Vi hadde i 2006 mange dugnader ifbm. Lillemyra Banen. Styret ønsker å takke alle som bidro, 
og i særdeleshet Jeff Lipton og Ole Martin Winnem som la ned utrolig mye tid og krefter i 
dette. Vår erfaring med dugnadene for 2006 er at det har vært en bedring i forhold til 
foregående år når det gjelder oppmøte. 
 
Når det gjelder 2007 er våre satsningsområder følgende: 

• Vedta og implementere ny sportslig plan. 
• Åpningsfest for Lillemyra. 
• Etablere andelsbrev for Lillemyra etter modell fra den nye Trond Banen. 
• Forenkle og forbedre kasserer rollen i SFYA. Denne rollen er pr. i dag slik at den krever 

for mye tid til å være kun en person. 
• Videreutvikle SFYA i samsvar med Strindheim Fotballs overordnede mål. (Forbedre 

helheten ved overgang fra SFYA til Junior/Senior.) 
 

  
 
 

Trondheim, den 26. januar 2006 
 
 

Jens Ingvald Ornæs 
(sign.) 

Gisle Andre Bjørnø 
(sign.) 

 

Tage Røsten 
(sign.) 

Marit Furu 
(sign.) 

Svein Tinnen 
(sign.) 

Arnt Birger Grannes 
(sign.) 

 

Alf Dørum 
(sign.) 

Arnt Solli 
(sign.) 

Nils Inge Lilleheie 
(sign.) 

 

Karin Evjen 
(sign.) 

Christian Haugen 
(sign.) 

Leidulf Nordang 
(sign.) 

 
 



 

Side 23 av 65 

15. Årsrapporter fra lagene 

15.1 Minigutter og minijenter 
 
 
SESONGRAPPORT STRINDHEIM  

Lag:  År: 
Vi har vært ei stor gruppe der 
de aller fleste har møtt opp på 
trening. 

Strindheim SIL 1-2-3-4-5 1998 

Når vi nå går inn i 
vintersesongen, har vi meldt på 
4 lag i håndballserien på 
guttesiden, og 2-3 lag på 
jentesiden. 

Trenere:  Foreldrekontakter: 

Vi trenere ser frem til å få jobbe 
med litt mindre grupper, 43 stk. 
er selvsagt alt for mange å 
håndtere på trening. 

Rune Forbord  May Kristin Ditlevsen 

Vi ser derfor for oss at vi til 
neste vår organiserer oss slik at 
vi ivaretar muliigheten til å gi et 
tilbud som er så godt at vi får 
med flest mulig lengst mulig 

Roar Brækstad    
Stig Pettersen  Oppmenn:  
Svein Bardal    
    
Spillere:    
Linn Amalie Aresvik  
Marie Hellan Iversen  
Eirik Engen Katerås  
Ellen Katrine Søreng  
Lisa Welo  
Preben Brækstad  
Petter Olaussen  
Jonas Sundby  
Ulrik Ofstad Skjevik  
Sigurd Gaare Hegge  
Martin Børseth  
Celine Helberg  
Eskil Wold  
Didrik S. Kolstad  
Andreas Eggan Jansen  
Bendik Rognes  
Magnus Fikse Forbord  
Sigurd Bye Bardal  
Christopher Bjørling  
Amalie Sørloth  
Marius Hofstad  
Nikolai Frisnes  
Markus Fagerbekk Strand  
Kristain Avløs Grøthe  
Ylva Sofie Gamst Skrødahl  
Jørgen Martinsen  
Kristian Hjelm-Hansen  
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Robin Høyem  
Stian Skaugen Strømholm  
Elin Forbord  
Jenny Forbord  
Sondre BørslienKrogh  
Hedda Gravanes Vasseljen  
Karoline Dahl  
Tuva Hvidsand Myhr  
Marian Revdahl  
Eivind Bjørnes  
Frede Eide  
Lasse Skatvold  
Nikolas Kittelsen Egstad  
Ingrid Abelsen  
Maja Eidissen Ljøkjell  
Miriam C Hansen Gilde  
    
Trening:  
Myra Leangen tirsdager kl. 16.30 
Serie/kamper: 
Sone-cuper vår/høst 2006  
Cuper: 
Tunga Cup 
Merkeprøver: 
 
Avslutning: 
I planleggingsfasen 
Sted og Dato: 
21.09.2006  Sign: 

May Kristin Ditlevsen  
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SESONGRAPPORT STRINDHEIM  

Lag: MGJ98 Åsvang 1, 2, 3 og 4 År: 2006  
    
Trenere:  Foreldrekontakter:  
Dahl Geir Tore Berre  Bodil 
Endresen Hans-Kristian Lund  Camilla 
Furu Ole Tom   
Grønli Eivind Oppmenn:  
Gullbrekken Bjørnar Furu Ole Tom 
Nygård Trond Grønli Eivind 
Nygaard Per   
Spillere:    
Anderson  Andreas Kristengård  Ingrid Oline 
Arentz Nygaard Peder Lund Hagen  Aleksander 
Berre  Erlend Lundli  Sivert 
Blikra  Sander Lysø  Tom Aaron 
Dahl  Fredrik Molander  Rasmus 
Endresen  Sigve Nygård  Magnus H. 
Erlandsen  Marius Rokkones  Eine Jørnsønn 
Fløvig  Ingunn Augdal Skjevik  Sondre 
Furu  Sondre Solem Nervik  Peder 
Fyhn Hansen  Tormod Støkkan   Elias Hustad 
Grønli  Jørgen Søraker  Roar 
Gullbrekken  Jo Vinge    Aksel Bjørke 
Haugland  Ingrid Woldseth  Trygve 
Haltbakk  Sondre S. Wågan Adrian 
Kjenstadbakk  Niklas Brede  Østeraas  Brage 
Kofod-Petersen Oscar Aagensen  Jørgen 
Trening:  
Treningene ble gjennomført mandag fra kl. 17:00 til 18:00 på Dragvoll grusbane. I tillegg har vi benyttet 
kunstgress banen til frivillig trening hver fredag fra kl  17:00 til 18:00. Oppmøte har vært svært god. 
Gruppen var fra start av 26 deltakere. Etter ferien økte gruppen til 32 deltakere.  
Ferdighetsnivået på spillerne har vært økende og det har vært stor fremgang i ferdighetene til de fleste 
av spillerne. Innholdet på treningene har stort sett bestått i trening på basis ferdigheter som pasninger, 
dempninger, skudd på mål og spill i mindre grupper. Våre erfaringer er at vi i enda større grad kunne 
delt i mindre grupper slik at flere hadde fått mer ballkontakt.  
Serie/kamper: 
Strindheim MGJ98 Åsvang 1, 2, 3, 4 har deltatt i kampkvelder sammen med Trygg Lade, Trond, 
Freidig og Strindheim lagene fra Strindheim skolen. Vi har rullert på lagene. 
Cuper: 
Strindheim Åsvang 1, 2, 3 og 4 har deltatt på Tunga cup. 
Merkeprøver: 
Det har vært gjennomført merkeprøver i september/oktober denne sesongen. 
Avslutning: 
20.10.2006 er det planlagt sesong avslutning gjennomført av foreldrekontaktene og trenerteamet i 
Strindheim klubbhus. Det vil ble servert pizza fra Dolly Dimple. Statuer vil bli utdelt. 
Sted og Dato: 
 Trondheim 28.09.06 Sign: Ole Tom Furu 
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SESONGRAPPORT STRINDHEIM  

Lag:  År:  
Strindheim 97 
Strindheim skole  2006  

Trenere:  Oppmenn:  
Thor Robert 
Johanssen  Eirik Skare  

Jeff Lipton  Oddvar Engan  
Øynvind Eggan  Torgeir Fossli  
Ole Martin 
Winnem    

    
Spillere:    
Amdahl Daniel Kviteng Emil 
Brevik Thomas Lipton Magnus Mæhle 
Bye Daniel Moldestad Anders 

Eggan Anders Nordang Lars 
Engan Oskar Lillemyr Ornæs Jon Andreas 
Fossli Andreas Solstrand Sanderød Anders 

Gorset Sivert Bungum Schevik Andreas Lilleheie 

Hangerhagen Sindre Tollnes Skare Håvard Bagøien 
Hansen Fartein Jullumstrø Strand Villiam Manuel 
Haugen Runa Agnell Strandholmen Trond Hustad 
Helberg Magnus Strand Tangvik Erland 
Hellan Ottar Passano Winnem Emeric Philip 
Hjelle  Mathias Inderhaug Øvereng Hanna Sem 
Johanssen Marius Collin Aar William Otto 
Juberg Thomas Carlo Baade Tord A 
Klinge Christopher Pettersen Kristin Andrea 

  Lele Daniel 
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Trening: Laget har gjennom vinteren 2005/2006 hatt tilbud om å delta på innendørs 
allidrettsaktivitet. Dette var et tilbud som i hovedsak ble gitt til de som ikke var med på noe 
vinteridrettstilbud. Totalt ble det gjennomført 10 innetreninger med fokus på turn, friidrett, 
basketball og fotball gjennom vinteren. Det ble invitert inn trenere fra spesialgrenene for å 
gjennomføre et tilpasset opplegg for den enkelte idretten. Det var ca 5-10 personer hver gang 
som benyttet seg av tilbudet på fredag ettermiddag/kveld. 
 
I uken før påskeferien hadde laget sin første utetrening. Vi valgte å ha en gang før påske siden 
laget hadde tidlig sonekveld og skulle delta på Trygg/Lade cup i april. Laget har totalt hatt 26 
treninger i løpet av sommeren, hvorav 8 har vært frivillige søndagstreninger. I samarbeid med 
laget fra Åsvang har vi spilt interne treningskamper en gang og det vil tidlig i oktober bli spilt 
treningskamper mot Ranheim. På treningene har det vært mellom 20 og 30 spillere som har stilt 
opp. 
 
Treningen har vært lagt opp for at spillerne skal tilegne seg basisferdigheter med ball og det har 
blitt bruk 1 ball på hver spiller i øvelser den første delen av treningen. De siste 20 minuttene har 
vært bruk til spill med regler som underbygger bruken av det vi har øvd på tidligere på 
treningen. For eksempel har vi øvd på veggspill på begynnelsen av treningen, for så å gi ekstra 
mål hvis de fikk det til i spillsituasjon. I spillsituasjonen har det også vært satt krav til mål på 
første berøring, spill med bare 2 eller 3 berøringer. I hovedsak har vi søkt å spille med maks 5 
spillere på hvert lag, men dette har vært vanskelig til tider med en så stor gruppe. 
 
På den tekniske treningen har det blitt lagt vekt på finter, skudd og behandling av ball i luft. 
Spillerne viser stor treningsglede og er opptatt av å lære mens de er på trening. Dette gjør at 
trenerne stort sett har en vennlig oppgave knyttet til instruksjoner. Læringskurven blant 
spillerne har derfor vært bratt.  
 
Serie/kamper: 
Laget har deltatt med 5 lag på i alt 8 sonekvelder. Dette har gitt totalt ca 80 kamper, eller ca. 16 
kamper per spiller. Laget har utmerket seg med mye godt spill og mange fine må. Vi har ikke 
notert ned resultater, men fasiten på de ca 80 kampene er noe slikt som 70 seire, 5 uavgjort og 5 
tap. Lagene har vært satt opp med et tilfeldig utvalg av spillere på hvert lag slik at alle har fått 
spilt med alle og med forskjellige kombinasjoner av medspillere. Likevel har oppsettet vært 
gjort med tanke på at lagene skulle være nokså jevne.  
Cuper: 
Laget har deltatt på følgende turneringer: 

- Trygg/Lade cup med 5 lag i april 
- Vika-cupen med 5 lag i juni 
- Flå cup med 5 lag i august 
- Tunga cup med 5 lag i september 

 
I cupene har laget stort sett vunnet alle kampene. I Flå cup eksperimenterte vi med å sette opp 
noen lag som var bedre enn de andre. Likevel opplevde de ”dårligste” lagene å vinne sine 
kamper.  
Merkeprøver: 
Det har ikke blitt trent på eller lagt til rett for taking av merkeprøver. I forbindelse med 
Strindheim fotballskole har imidlertid en stor del av spillerne tatt Minimerke i blått og rødt. Det 
vil bli vurdert om laget skal legge opp til trening på merker i neste sesong. 
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Organisering: 
Laget har en aktiv foreldregruppe som støtter opp om laget. Sammen med trenere og oppmenn 
danner de et viktig fundament for at laget skal fungere både sportslig og sosialt. Treningen har i 
stor grad blitt ledet av Ole M Winnem, med støtte fra de andre trenerne. I Ole Martins fravær 
har de andre trenerne tatt ansvar for gjennomføring og innhold. En løsning hvor det er en 
hovedtrener med flere hjelpere har fungert godt og grunnen til at vi har valgt å ha en 
hovedansvarlig er knyttet til å skape kontinuitet i valg av øvelser.  
Avslutning: 
Laget har felles avslutning for alle spillerne på Zitrus lekeland den 12. oktober. Da vil det bli 
delt ut statuett og spist pizza. 
Sted og Dato: Trondheim 240906 Sign: Ole M Winnem 
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SESONGRAPPORT STRINDHEIM  

Lag:  År: 2006  
Strindheim MG97 
(Åsvang)    

Trenere:  Foreldrekontakter:  
Berg, Ørjan 
Birkeland, Trygve 
Haagensen, Stig Roar 
Martinussen, Kjetil 
Sandberg, Bård 
Sund, Torfinn 
Valland, Anders 

 

Elin Leirvik 
 
 
 
 
 
 

 

    
  Oppmenn:  
  Elin Leirvik  
    
Spillere:    
1)  Bang, Ruben 11) Helgemo, Ruben  21) Pedersen, Marcus 31) Sund, Vegard 
2)  Berg, Patrick 12) Hæreid, Olav 22) Rishaug, Christoffer 32) Torgersen, Jonas 
3)  Berthling, Kjetil 13) Kværner, Marius 23) Rugset, Ole 33) Valland, Andreas 
4)  Birkeland, Morten 14) Laukvik, Andreas 24) Sandberg, Eirik 34) Øye, Erik 
5)  Dahl, Oliver 15) Leirvik, Fredrik 25) Sanneh, Mickal 35) Lund, Mathias 
6)  Døhl, Eilert 16) Lepland, Moorits 26) Schumann, Marcus  
7)  Fordal, Konrad 17) Lepland, Morten 27) Silvik, Morten  
8)  Fuglstad, Simon 18) Løvaas, Magnus 28) Sjømæling, Vegard  
9)  Haagensen, Morten 19) Martinussen,Haakon 29) Skjerdingstad, Vegard  
10)Hansen, Hans Kr  20) Mørreaunet, Mathias 30) Sumstad, Petter  
    
4 av spillerne har sluttet. 
2 pga flytting.    

Trening:  
Torsdager fra kl 17-18 på Dragvoll-banen. 
Søndager fra kl 14-15 på Lillemyra (frivillig, tilgang på kunstgressbane). 
 
På treningene har vi vektlagt å spille mye fotball for å prøve å få inn litt spilleforståelse;          
-hvordan plassere seg i forhold til med- og motspillere når eget lag/motstander har ballen. 
Av ren ferdighetstrening har vi kjørt øvelser på føring av ball og avslutninger på mål. 
 
Oppmøtet til trening har vært bra.  Mange av ungene har hatt en bra ferdighetsmessig 
utvikling denne sommeren.   
 
Strindheim Åsvang sliter med kun å ha tilgang på grusbanen på Dragvoll; 

- Underlaget er knallhardt 
- Banen har ingen oppmerking 
- Det finnes bare store mål 
 

Strindheim burde sette inn ressurser for å tilby ungene rundt Åsvang en kunstgressbane for 5- 
og 7-er fotball.  Dette slik at de minste har et godt tilbud - uten at foreldre må stille opp med 
kjøring til/fra aktivitet.  Othilienborg har klart dette!   
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Serie/kamper: 
Strindheim Åsvang har stilt med 5 lag på sonekveldene. 
Totalt 8 sonekvelder, hvor Strindheim, Trond, Trygg Lade og Freidig har deltatt. 
 
Strindheim Åsvang har stilt med ulike lag på de forskjellige sonekveldene.  Fra vår side er det 
forsøkt å stille med så jevngode lag som mulig. 
 
Strindheim Åsvang sine lag har både vunnet og tapt, dog har nok enkelte spillere opplevd å 
være med å tape en god del flere kamper enn det de har vært med og vunnet.  Vår policy har 
imidlertid vært å stille med jevngode lag – hvor alle (uansett ferdighet) får spille like mye.  

 

Cuper: 
Strindheim Åsvang har deltatt på følgende cuper; 

- Nardo Cup (april) 
- Ranheimscup (september) 
- Tunga Cup (september) 

Merkeprøver: 
Ikke gjennomført. 
Avslutning: 
Det gjennomføres sesongavslutning for barna torsdag 4 oktober. 
Brus og pizza, samt utdeling av statuetter til spillerne. 
Sted og Dato: 
Trondheim, 1 okt 
2006 

 
Sign: 
Trygve Birkeland  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Side 31 av 65 

SESONGRAPPORT ÅRSTALL: 2006 ÅSVANG/STRINDHEIM 15.2 Lag 1-2 
1997Jenter 

    
Trenere: Hilde Sem Foreldrekontakt:  
    
  Oppmann:  
    
Spillere: Hanna Sem Runa Haugen Oda Småstad 
 Kristin Pettersen Maren Fjølstad Grete ? 

Anne Røkke Osen Hanne Meier Jensen Synne Kaasbøl 
Selene Grønningseter  Martine Svagård Ida Haugen 
Belissa ?    

   
Vi startet opp et jentelag på forespørsel fra styret i SIL fotball. Vi har vært ca 13 jenter fra 
Åsvang og Strindheim. 
 
Tre av jentene har trent sammen med gutter 97.  
 
Trener: 
Det meldte seg en far for Åsvang jentene som skulle ta trener rollen. Jeg prøvde (som trener for 
jenter 97 i håndball) å få med jenter fra Strindheim.  Han som skulle være trener trakk seg fra 
rollen og jeg fikk dette litt i fanget…    
 
Trening: 
Vi har ikke hatt noen tildelt treningstid og derfor heller ikke hatt mange treninger. Vi har møttes 
noen få ganger på en lokal gress slette – samt et noen av jenten (3) har trent og spilt kamper 
sammen med guttene. Dette ønsker de å fortsette med. 
 
Kamper: 
Vi har i hovedsak spilt kamper på sonekvelder. Vi har deltatt på fem sonekvelder med tre 
kamper pr lag hver kveld.  
 
Jeg meldte på to lag slik at alle skulle få spille hele tiden. Det ble en suksess – til tross for at vi 
har vært akkurat spillere til å fylle to lag. Har lagt opp til at alle jentene skal få spille like mye på 
hver kamp og alle skal dele på å stå i mål. 
 
Vi har vel vunnet alle kamper foruten to – om jeg husker riktig. Så det er noen av jentene som er 
skikkelig måltyver.  
 
Cup: 
Vi har ikke vært med på cup for sesongen. Tror ikke det har vært noen muligheter der heller.  
  

 
 
Avslutning: 
Skal invitere til avslutning med utdeling av statuetter når jeg vet hvor mye penger som er til 
rådighet for dette. Vi har alltid hatt Zitrus som avslutningsaktivitet for håndball jentene – men 
mulig vi skal prøve en ny versjon denne gangen for at jentene skal bli litt bedre kjent. 
 
Jeg lager egne diplomer til jenten med lagbilde på – som også deles ut. 
 
Håper på fullt oppmøte på dette arrangementet. 
Sted og Dato: 
 15.2.1 Trondheim 1 nov 

2006 

Sign: For trenerne 

15.3 Hilde Sem 
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SESONGRAPPORT STRINDHEIM  

Lag: Strindheim MG96 År: 2006 
    
Trenere: Morten Rønnekleiv Foreldrekontakter: Morten Rønnekleiv 
 Tage Røsten   
 Christian Haugen   
 Jørgen Bårdstu Oppmenn:  
    
    
Spillere: Adrian Fuglevaag Jørgen Grotdal Morten Løvaas 
 Andreas Eliassen Grini Jørgen Aasvestad Odin Haugdahl Øye 
 Andreas Hofstad Bremvåg Kristian Andreas Fossum Patrick Hirsch 
 Eirik Hernes Lars Skaugen Strømholm Petter Kroglund Persson 
 Eskil Ulleberg Wågø Lars Thaulow Selfors Philip B. Holm 
 Fredrik Storsve Sandersen Magnus Dahl Preben Finstad 
 Gaute Lyngås Rasmussen Magnus Rønnekleiv Lenes Ron Michael Stormo 
 Henrik Berg Skjørholm Marius Betten Kristoffersen Stian Røsten 
 Håkon Kroglund Haugen Marius Bye Øyvind Bårdstu 
 Iben Brauteset Ofstad Martin Myklebost Aabel  
 Jakob Leirvik Martin Thonæs  
 Jonas Kråkvik Tho Morten A. Hansen Gilde  
 Jonas Kvam Bolsø Morten Aune Fordbord  
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Treningstider: Hver torsdag fra 16.15 til 17.30, hver lørdag fra 10.00 til 11.30 
Treningene har vært gjennomført med følgende målsettinger: 
• Flest mulig, lengst mulig 
• Fotball skal spilles, ikke sparkes 
• Basisferdigheter, basisferdigheter, basisferdigheter 
• Artig fotballaktivitet og godt sosialt miljø 
• Foreldreinvolvering 
Retningslinjer har vært: 
• Fotball er gøy! 
• Møt presis 
• Banning tolereres ikke, verken på trening eller i kamp! 
• Vi klager ikke på dommeren. Dette gjelder trenere/ledere, spillere og foreldre/foresatte.  
• Alle Strindheim lag takker motstanderlagene for kampen 
• Spillerne skal oppmuntre hverandre 
• Treningsgrupper og lag i kamp settes opp tilfeldig etter rotasjonsprinsippet.   
• Dette følger i ”fotsporene” på trinnmodellen ved Strindheim skole. 
• Trening med ball! Vi skal ha en ball til hver spiller. 
• Hver trening skal starte med oppvarming og slutte med uttøyning 
Organisering 
• Ca 25-35 spillere pr trening 
• Stort sett delt opp i 4 grupper 
• Banen/treningsområdet delt inn i tre stasjoner/områder  

      (kamp, teknisk stasjon, og en stasjon med enten teknikk eller spill i mindre grupper) 
De viktigste temaene på trening har vært: 
A) Pasning og sparketeknikker 
 - Innsidepasning 
 - Loddrett vristspark (skudd, hver trening?) 
 - Utsidepasning 
B) Mottak/Medtak – ball langs bakken 
 - Innsiden av foten 
 - Utsiden av foten 
-Innside  
C) Vendinger 
 - Innsidevending 
 - Utsidevending 
 - Cruiff 
 - Sålevending 
D) Finte/drible 
 - Pasningsfinte 
          - Overstegsfinte 
E) Føringsteknikker 
 - Med innsiden av foten 
 - Med utsiden av foten 
 - Med retnings-forandringer 
Serie/kamper: Alle sonekveldene – minus den første til Strindheim pga. skolegårdsfest  
 
Cuper: Trygg-Lade cup, Vika-cup, Flå-cup og Tunga-cup 
 
Merkeprøver: En del tok dette på Strindheims fotballskole, men har ingen oversikt 
Avslutning: Samler alle spillerne en dag i november med bevertning og premieutdeling 
Sted og Dato: Trondheim, 11.10.2006 Sign: Morten Rønnekleiv 
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Sesongrapport 2006 
 
Lag: Strindheim J-96. 
 
Trenere: Arve Arstad 
 
Foreldrekontakter: Klara Hernes 
   
Spillere: Kari Lervik                                        Tone Firing 
  Kaja Hvidsand Myhr    Helene Engeseth 
  Aurora Gravanes Vasseljen   Benedikte Høyem  .... 
  Helle Bergitte Nilsen                         Liv S. Krogstad 
  Natalie Steinan Hernes                    Sofie Holm Bogfjellmo 
  Marianne Arstad                               Tiril Sæther Finset 
  Jannicke Jacobsen                            Julie Liamo Almli 
  Lone Fossen      Åsa Ingebjørg Gaare 
  Elise Sjøgren      Synne Østerli 
  Marthe Sødal      Ada Indergård  
 
Trening: Vi har trent onsdager på TIK-banen kl: 18.45-20.00 og fellestrening med J-96 
fra Åsvang på lillemyra lørdager kl 11.30- 13.00. Det har vært varierende oppmøte. Vi har 
gjennom sommeren stadig fått nye spillere. Jeg har inntrykk av at jentene stort sett gleder seg 
til å gå på trening, og aller helst spille kamper. Flere av jentene har også begynt å spille fotball 
på skolen, og på Myra på fritida. ”kjempebra”  
I år har vi trent mye på pasninger og mottak i ulike situasjoner. Vi har også hatt mye ballføring 
med for eksempel stafetter. Vi har også brukt lille Per i midten mye til oppvarming. Ballen har 
vært med hele tiden. Har alltid en eller annen form for skyteøvelse ila treninga. Jentene har 
vært glad i disse aktivitetene. Har stort sett avsluttet treningene med fotballspilling i en eller 
annen form, dette for at jentene skal bli tøffere og tørre å komme borti en annen spiller. Det har 
vært god innsats på treningene. Har hatt vår siste ordinære trening 20.09.06. 
 
Sonekvelder: Vi har stilt med 2 delvis 3 lag på sonekveldene og rulleringsprinsippet har 
fungert bra. Alle har spilt like mye på alle plasser på banen inkl målvakt. 
Jentene har hatt en fin framgang. Alle skyter, pasningene mellom spillerne går raskere, 
spillerne beveger seg mer (står ikke helt i ro) og flere prøver å finne åpninger. Stor glede når en 
får mål og alle ”klasker” med hverandre. Heiaropet er alltid med. 
Varierende innsats fra kveld til kveld. Usikker på hva det kan skyldes. Vi deltok på vår siste 
sonekveld 27.09. på Ringvebanen. Kunne ikke oppservere noen jenter som ikke hadde det gøy. 
Tydelig at jentene har hatt framgang sportslig også, og det var morro for treneren også. 
 
Cup'er: Vi har arrangert en interncup, noe som ble en kjempesuksess. Cupen ble 
arrangert i treningstida vi hadde sammen med Åsvang/ Brundalen. Vi har også deltatt på Tunga 
cup lørdag 23. september. Har fått høre at jentene hadde det bra der også. 
 
Oppsummering:  
En flott jente-gjeng som er Ivrige, lærer fort, tør å prøve, roser hverandre. Konfliktnivået er 
lavt. Vil også gi en takk til alle foreldrene som har stilt opp ved forskjellige arrangementer.  
Det har vært relativt hektisk, spesiellt på treningene da jeg stort sett har vært alene med jentene. 
Vi planlegger å ha en avslutning ila oktober. Mvh. Arve Arstad 
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SESONGRAPPORT STRINDHEIM  

Lag:  År:  
Strindheim   4 
og 5 Brundalen  MG 10  

Trenere:  Foreldrekontakter:  
Finn Ø.Midtsand  Nina Johansen  
Edvin Arnøy    
  Oppmenn:  
    
    
Spillere:    
Joakim Johansen Vidar M.Moe Lasse B.Westerum Moa G.Høgdahl 
Ole Martin Wik Christian Børseth Simen M.Berg Jonas Andre Berg 
Simen 
Kvamvold Rune Arnøy Espen Arnøy Daniel Midtsand 

Oscar Tinnen Sander Hovden Bjørn Stenbekken  
    
    
    
    
    
    
    
    
Trening:  
Tirsdager kl 17.30 – 18.30 på Myra.Vi har benyttet Dragvoll de gangene Myra har vært 
opptatt. Bra oppmøte. 

 

Serie/kamper: 
Sone cuper  

Cuper: 
Vika Cupen 
Merkeprøver: 
Ingen 
Avslutning: 
Så fort vi får penger til avsl.og det er ledig satser vi på Laser x i Fossegrenda med bespisning 
på Petters pizza,alternativ er bowling 1 på Heggstadmyra. 
Sted og Dato: 
Tr.heim 27 / 9 
06  

Sign: 
Nina Johansen 
Finn Ø. Midtsand 
Edvin Arnøy 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Side 36 av 65 

SESONGRAPPORT  STRINDHEIM  

Lag: 
 
Strindh/Åsvang 1, G96 
Strindh/Åsvang 2, G96  
Strindh/Åsvang 3, G96       

År: 2006  

                                       
Trenere:  Foreldrekontakter: Hans Christian Bolstad 

 

Hans Kristian Endresen 
Jan Jahren 
Knut Arve Arntzen 
Arne Bonde 

  

  Oppmenn: Trenerne har tatt oppgaven 
    
    
Spillere: Daniel H Andreasen Michael Lund Hagen Sigurd Snekvik 
 Sindre Lines Arntzen Mathias S Fjelnseth Andreas Bolstad 

Snorre J Stemshaug Sander Endresen Simen Woldseth 
Amund Blikra David O Skarbø Christian Løvaas 
Kenneth Morken Askild Haagensen Mathias Fossen  

Thomas A Strand Jan Henrik Jahren Martin Troøyen 
                                 Marcus Helland Wold         Ulrik S Jensås                   Marius Eggen Bonde 
                                 Sigurd T Rønningen           Ulrik Melhuus                    Mikkel Husom       
                                 Malvin Steinnes                  Lasse Husby                     Eirik Aastorp Vatne 
                                 Jens Peder Johansen         Bård xxxxxxx  
 
Trening: 
Vi har i all hovedsak gjennomført to treninger per uke. En ”hovedtrening” på Myra kunstgress og en 
frivillig trening på grusbanen ved Dragvoll. Treningsoppmøtet på ”hovedtreningene” har vært svært bra 
gjennom hele sesongen med fra 20 – 29 spillere. På de frivillige treningene har oppmøtet variert noe, 
men vi er meget godt fornøyd med oppmøte på fra 10 – 24 spillere. 
Vi har basert treningene på ca 50% teknih\kk/fotballforståelse via oppsatte øvelser og 50% spilling der 
vi forsøker å rettlede underveis. Vi har også brukt noe tid på keepertrening for de som har ønsket å 
være med på dette ( i overkant av 10 gutter ). 
Vårt mål er av vi skal være minimum to trenere på alle treninger, noe vi har klart å etterleve i de aller 
fleste tilfeller. 
Ali i alt er vi rimelig godt fornøyde med det vi har klart å få gjennomført på treningene, og det ser ut 
som guttene også er bra fornøyde, ut fra det oppmøtet vi har hatt, og at vi ikke har ”mistet” noen 
spillere men i stedet fått flere på treningene. 
 
Serie/kamper: 
Vi har deltatt med 3 lag på alle de åtte sonekveldene. 
 
Cuper: 
Vi har deltatt i Trygg/Lade-cupen og Tunga-cup. I tillegg var vi påmeldt til Dalgård-cup men den ble 
avlyst på grunn av for få påmeldte lag. 
 
Merkeprøver: 
Vi har ikke gjennomført merkeprøver i år. 
 
Avslutning: 
Vi har ennå av naturlige årsaker ikke hatt noen avslutning ( vi må få pokalene først ). Hvor vi velger å 
ta denne avslutningen er ikke bestemt ennå, men vi kommer til å gjennomføre en avslutning i løpet av 
oktober. 
 
Sted og Dato: 
Trondheim  /  
12.10.2006 

 
Sign:  Arne Bonde  

 



 

Side 37 av 65 

SESONGRAPPORT ÅRSTALL:2006 ÅSVANG 15.4 Lag 1-3 1996 
Jenter 

    
Trenere: Håvard Kløften Foreldrekontakt: Elin Leirvik 
 Tore Wik Bjørn   
 Arnt Solli Oppmann: Arnt Solli 
    
Spillere: Anna Aamo Anna Vik Rødseth Cecilie Fossum 
Aina Welde Karoline Borg Kolsung Nathalie Losoa  Mathilde Katrin Syvertsen 

Maria Solli Maria Troøyen Martine Samuelsen Leirvik 
Julie Wik Bjørn Sara Megård Silje Kløften Lein 
Synne Alette Fjær Skåre Torunn Bakken Åshild Vognild Volden  

Ingvild Lande Sørensen Torhild Været Østerlie Julie Iversen 
Trening: 
16 jenter fra Åsvang skole og 3 jenter fra Brundalen skole. 
Vi startet sesongen med jenter fra Strindheim skole også men i løpet av 2-3 treninger var de 18 
stk og da fant vi ut at de burde danne eget lag med trening i nærmiljøet sitt. Dette fikk vi til med 
god jobbing med/fra foreldrekontakt og ny trener for disse jentene. 
Vi har hatt treningstid på Dragvoll onsdager kl 16.30 - 18.00 
I tillegg en ekstra ”frivillig” trening på Lillemyra lørdager  kl 11.30 – 13.00 
Det har vært glimrende på Dragvoll etter vi fikk et målsett til denne sesongen. 
Vi har gjennomført 16 onsdagstreninger og 12 lørdagstreninger i sesongen.  
Noen onsdager er gått bort i kampkvelder. 
Vi har konsentrert oss om og videreføre de grunnleggende ferdighetene i fotball, som de fleste 
deltok på i fjor. Første trening i vår var som og begynne på nytt igjen. De fleste jentene spiller 
lite fotball på fritiden. Har kanskje brukt for mye tid på øvelsene opp mot minimerket II. 
I tillegg har vi fortsatt jobbet litt mer med ting som det å være presis, konsentrasjon, være stille 
når det prates, holdninger/oppførsel ovenfor andre. 
Treningene har bestått av oppvarming- øving på diverse ferdigheter alene, i par eller grupper, 
med spill/kampøvelser siste del.  Uttøyning. 
Oppmøtet har vært veldig bra, nesten fulltallig hver gang. Lørdager mer variert og ga derfor 
jentene på Strindheim skole tilbud om og trene sammen med oss for og bli noen flere. 
Alle jentene har vært veldig positive og det er et meget godt miljø i gruppa.  
Det har vært en meget positiv utvikling ferdighetsmessig også i år, både blant de ”svakeste” og 
de ”sterkeste”. Jentene har begynnt og spille litt for hverandre og slår mye pasninger. Vi står 
ikke noe spesielt tilbake, for de andre lag vi har møtt denne sesongen. 
 
Serie/kamper: 
Vi har deltatt med 3 lag i et soneopplegg sammen med Charlottenlund, Trygg/Lade,Trond, 
Freidig og Strindheim/Strindheim 
 
Det er blitt arrangert 8 kampkvelder. 3 kamper pr kveld. 
Veldig bra opplegg. 
Innsatsen og idrettsgleden har vært på topp hele tiden. Resultatene har grovt sett vært jevnt 

fordelt mellom seier, uavgjort og tap i starten av sesongen men det har blitt flere og flere 

seiere i slutten av sesongen. 

Cuper: 
Vi har deltatt med 2 lag på Heimdal cup’en, 2 lag på interncup og 3 lag på Tunga cup. 
Dette er morro for jentene og spesielt ettersom det er premiering for innsatsen umiddelbart. 
Gjorde det brukbart resultatmessig på cup’ene, 
 
Merkeprøver: 
Alle de nye jentene har tatt Minimerket I Blått (De andre tok det i fjor)  
Alle 19 har tatt Minimerket II Rødt denne sesongen. (5 tok det på fotballskolen)  
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Avslutning: 
Sesongavslutning gjennomføres onsdag 18 oktober på Viva Italia. Servering av mat og drikke. 
Utdeling av statuetter, oppmøtepremiering og ferdighetsmerker med diplom.  
Regner med 100% oppmøte på dette arrangementet. 
Sted og Dato: 
 15.4.1 Trondheim 11 

okt 2006 

Sign: For trenerne 

15.5 Arnt Solli 
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15.6 Lillegutter og lillejenter 
 

SESONGRAPPORT 2006: STRINDHEIM 
LJ 1995 Åsvang; deltatt med 
2 lag i serien 

    
Trenere: Hallstein Hemmer Foreldrekontakter: Graciela M. Rusch 
 Tor Melkvik   
 Gunn Kyrkjeeide Oppmenn:  
    
    
Spillere: Hanne Abelseth Clara Andersson Rusch Guro Ramstad 
 Marianne Moljord Terese Hofstad Sigrid Melkvik 

Stine Frengen Jørgensen Johanna Lepland Renate Pevik 
Frida Erlandsen Oda Hemmer Laura Iversen 
Marianne Rogstad 
Liv Ringheim 

Guro E. Tradin 
Marte Amundsen 

Ingrid Walslag 
Julie Steen Paulsen  

Helle Engelsen 
Live Aamo 
Laura Iversen 

Synnøve Kyrkjeeide 
Monica Løkke 
Sonja Elisabeth Hansen 

Karoline Trøen  
Anna Røe 

Trening:                   
Det har vårt 1 times trening i uka med godt oppmøte og ivrige jenter. I tillegg har det vært 1 times CC 
trening i uka. Totalt er det 26 spillere har deltatt på trening og kamper for 2 lag. 
 
 
 
 
 
Serie/kamper: 
Lagene har deltatt i serien med 2 lag og totalt 34 kamper for lagene til sammen. 
 
 
Cuper: 
Deltatt i Vika Cup 
Deltatt i Levanger Cup 
Deltatt i Tunga Cup 
 
 
 
Merkeprøver: 
 
 
 
 
Avslutning: 
Avslutning er avholdt 1. oktober 
 
 
 
 
 
Sted og Dato: 
 Trondheim, 3/10-2006 Sign: Graciela M. Rusch 

 
    

SESONGRAPPORT  STRINDHEIM  

Lag:Jenter 95-3  År:2006  
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Trenere: Jørgen Olaussen Foreldrekontakter: Helene Wik Olaussen 
 Gunnar Esbensen   
 Robert Nielsen   
 Morten Aune Oppmenn: Helene Wik Olaussen 
    
    
Spillere: Julie Wik Olaussen Helle Bones  
 Andrea Wik Olaussen   
 Tonje Nielsen   
 Ingrid Nordang   
 Tuva Bræin   
 Sunniva Østgaard   
 Marte Moe   
 Thea Innseth Esbensen   
 Julie Instad Hole   
 Oda Solum Sønstebø   
 Ida Nilsen   
 Katarina Bjørnø   
 Maja Lutterloh   
Trening: På 7er banen Mandager fra 18.30-19.30.Starter med oppvarming ca 10min går så over 
til tekniske individuelle øvelser (bruker noe fra Coerver)ca 15 min. Lagspill posisjonering 
pasninger forsvar/angrep ca 15 min. Spiller som regel mot to mål på slutten varierer lagene fra 
gang til gang. God utvikling i år som i fjor utrolig treningsvillige jenter og ett flott miljø i laget. 
 

 

Serie/kamper: 
Deltatt på samtlige kamper i serien i år med godt oppmøte og gode resultater.  

Cuper: 
Byåsen Open , Heimdal Outdoor , Skandia cup , Ranheim cup , Tunga cup.  
Merkeprøver: 
Ingen prøver. 
Avslutning: 
Kamp mot mødrene på lillemyra og avslutning innendørs i TSK huset med premieringer til hver 
enkelt spiller og Pizza. 
Sted og Dato: 
Trondheim121206  Sign: 

Jørgen Olaussen  
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SESONGRAPPORT STRINDHEIM  

Lag: Strindheim 1 Lj-94   År: 2006  
    
Trenere:  Foreldrekontakter:  
Harald Døhl  Ingrid Eide  
Heiki Haugland    
  Oppmenn:  
    
    
Spillere:    
Ingrid Alstad    
Emma Døhl    
Karoline Drangsholt    
Margrete Birkeland    
Dina Steinsland    
Ingvild M. Myhre    
Johanne Prestvik    
Helene Strand    
Kristine B. Solli    
Maria Skjæringstad    
Kristin Haugland    
Høgdahl Moa    
Trening: Trener sammen med Strindheim 2. Fast trening en gang i uken med variert innhold 
på fotball ferdigheter, spilleforståelse, grunnlegende ferdigheter, kondisjon. 
CC har bidratt til bedre ferdigheter hos hver enkelt og de har blitt bedre på å utfordre en mot 
en. Ferdighetene de lærer på CC sees igjen i bruk på trening og i kamper. For jentene har  CC 
vært med på å bidra til en positiv utvikling samt at de synes dette er lystbetont trening. 
De fleste spiller i tilegg Cage ball en gang i uka. 
Positiv og treningsvillig gjeng med jenter som så langt har klart å holde sammen, interessert 
gjeng som synes det er gøy å spille fotball. 
Ivrige deltakere på diverse fotballskoler. 
 
Serie/kamper: Fullført serie med gode resultater. Mye godt samspill og samstemte 
bevegelser.  
 
Cuper: Deltatt på Skandia cup og Tunga cup. 
 
Merkeprøver: ikke gjennomført. 
 
Avslutning: Avslutning på Ler putball park med påfølgende bespisning. 
 
Sted og Dato: 
 28.12.06 Sign: Harald Døhl  
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SESONGRAPPORT 2006: 
Jenter 1994 – Strindheim 2 

 

 
Bård Engeseth   Trenere    

Spillere 

 
Marit Wiggen, Hanne  Jørgensen, Ine Fossen, Sigrid 
Hammer, June Østeraas, Mari Kristengård, Ingvild 
Strøm, Kristina Holum, Oda W. Rødset, Lise Jenssen, 
Lene Brevik, Mia Engeseth og Fanny Hermundsdottir. 

 
 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
  
 
Generelt og konklusjon  Meget fin gjeng, som er veldig sammensveiset og 
meget sosial. Vi har i denne gruppa vært 24 spillere som alle har vært veldig 
bra. Det ser veldig bra ut for sesongen 2007 også, da alle signaler sier at alle 
fortsetter. 
Det negative har vært treninger og treningstider. Det er meget synd at 
Strindheim fotball ikke prioriterer jentefotballen. Veldig dårlige treningstider, 
og alt for lite tid. Det samme ser dessuten til å hende i 2007 også.  
 
 
 
 
 
Trening: Vi har trent 2 – 3 ganger i uken inkl. cage ball. Ellers som jeg har nevnt ovenfor, så er 
treningstidene alt for dårlig for jentene. Utover det så har oppmøte og innsatsen til jentene vært 
meget bra. 
 
 
 
Resultater Dette laget har spilt 15 kamper, hvorav 7 seire, 3 uavgjort og 5 
tap. 
 
 
 
 
 
 
Sted og Dato: 
 
Trondheim 18.01.07 

Sign: 
 
Bård Engeseth 
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SESONGRAPPORT 2006: STRINDHEIM 3 J12/3 Født 1994 

    
Trenere: Anders Øfsti Foreldrekontakter: Olav Abelsen 
 Bjørn Strandholmen    
  Oppmenn:  
    
    
Spillere: Hanna Buan Øfsti Stine Kvithyll Marie Hustad Strandholmen 
 Tina Firing Tuva Andersen Frida Abelsen 
 Ida Christine Owesen Dinoya Sivanesera Anniken Gjølme 

Marie Berntsen Heidi Dørum* Henriette Bauck* 
   
    

 
 
Trening: 
Vi har hatt en fast trening på 7 kunstgresset på Myra. Det startet vi opp med like etter påske. Coerver coaching 
har vært økt nr. to. Denne har vært på tirsdager for de fleste. Eller har kampene vært på andre dager, mange i 
helgene. Hele sesongen har det vært varierende oppmøte. Mange jenter med andre fritidsaktiviteter synes det har 
blitt vanskelig å få prioritert og kanskje valgt bort fotballtreningen på torsdagene. Etter sommerferien ble dette 
veldig merkbart.  
 
Coervercoaching opplegget har også oppmøtet vært varierende. Noen jenter har prioritert torsdagstreningene 
mens droppet CC treningene. Jeg tror valgene skyldes kollisjon med andre aktiviteter. 
 
Fra slutten av august trente vi mer fast sammen med Trond Kvam, og Mette Ingebrigtsen sitt lag. Det har vært 
bra. Vi har fått til mer spill med fulle lag, noe som har gitt resultater i kampene utover høsten. 
 
På høsten i så drev vi med en del utlåning av spiller til Strindheim 4. Nyttig erfaring for jentene. 
 
 
 
Serie/kamper: 
 
 
Jentene spilte 14 seriekamper i 2006. Det ble mange tap, men spillemessig var jentene fullt på høyden i mange 
kamper. Jentene har hatt en meget fin utvikling av ferdighetene utover i sesongen. Også i år var Anders Øfsti 
med som hjelpetrener. Det er veldig bra.  
 
Totalt scoret jentene 17 mål og slapp inn 41 mål i serie spillet. Motstanderne gjorde i alt 2 selvmål. 
 
Målscorere for våre 17 mål er som følger: 
Hanna: 6 mål 
Marie H.S.: 1 mål 
Dinoya: 1 mål 
Tina: 7 mål 
Mangler 2 mål i fra første kamp. 
 
 
Cuper: 
Jentene har deltatt på Trygg Lade cup, Scandia cup og Tunga cup. Ranheim cup og Tunga cup på høstsesongen. 
Veldig bra synes jeg. På alle cupene ble det minst 3 kamper. I cupene var jentene så dyktige at de vant flere 
kamper.  
 
Tunga cup ble det seier 3-1 mot Trygg lade 95 jenter. Mål Hanna, Tuva og Marie H.S. I andre kamp ble det to 
mål av Hanna mot Freidig. Tror resultatet ble 2 - 2. 
 
Scandia cup var en positiv opplevelse. Første gang for laget i år. Sportslig gikk det tålelig bra. Spilte  
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Scandia cup følgende resultater: 

W-09 IN Strindheim 3 - Nidelv 1 - 6  
437 W/28 2R Strindheim 3 - Byåsen 1 - 0  
676 W/28 2R Strindheim 3 - Charlottenlund 3 1 - 0  
786 W/28 2R Trygg/Lade 2 - Strindheim 3 2 - 1  
 
 
Tunga cup 2006 

Det ble  to tap og en uavgjort på lørdag. Hanna scoret våre to mål på lørdag. På søndagen ble 
det fire kamper, en uavgjort og tre tap. Hanna og Anniken et hver. Mot Oppdal har jeg ikke 
klart hvem som scoret. I ekstrakampen  mot G11 Sjetne scoret Tina. 
 
   
 
 
 
Merkeprøver: 
Ingen merkeprøver er gjennomført. 
 
 
 
Avslutning: 
Avslutning er gjennomført med en økt på Cage ball og en pizza kveld på Egon i Tyholt tårnet. Vi satser på flere 
Cage ball runder. 
 
 
 
 
 
Sted og Dato: 
 Trondheim, 12.12.2006 Sign: 

Anders Werner Øfsti Bjørn Strandholmen 
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SESONGRAPPORT STRINDHEIM  

Lag: LJ 94-4 År: 2006  
    
Trenere: Mette Ingebrigtsen Foreldrekontakter: Wenche Jakobsen 
 Monika Lyeng    
 Kjell Bjarne Helland   
  Oppmenn:  
    
    
Spillere: Maria Forbord Halland   
 Caroline Aar Jakobsen   
 Ida R. Myhre   
 Isabel Lyeng   
 Lina Furuseth   
 Sofie Eidissen Ljøkjell   
 Nina Julia Urnes   
 Emilie Bergvin   
     
 Mia Ingebrigtsen   
 Marie Evensen   
    
    
Trening:  
CC på Mandag eller Tirsdag. Trening torsdag og fredag på våren – måtte kutte fredag på høst 
pga ny timeplan på skolen. 

 

Serie/kamper: 
Vet ikke hvordan vi gjorde tabellmessig denne sesongen , men jentene hadde en utrolig 
utvikling i løpet av året. Ble bedre og bedre – mye takket være CC. Fokuserte ikke på tabell i 
det hele tatt , men på å ha det gøy. Dette viste seg også veldig godt på oppmøte som omtrent 
var fulltallig på alle treninger og kamper. 

 

Cuper: 
Scandia Cup 
 
Merkeprøver: 
Ingen bortsett fra på CC 
 
 
Avslutning: 
Vi hadde kjempekoselig avslutning på Lerkendal i forbindelse med RBK juniors Cuo finale. 
Spiste pizza på Dolly Dimple før kampen sammen med Daniel Bråthen og Jan Gunnar Sollie. 
Det  var stas ! Utdeling av diplomer. 
Sted og Dato: 
 Trondheim 2.12.06 Sign: Mette Ingebrigtsen 
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SESONGRAPPORT 2006: STRINDHEIM LJ 94 - 5 

    
Trenere: Trond Kvam Foreldrekontakter: Trond kvam 
    
  Oppmenn: Aina Hammerfjell 
    
    
Spillere: Maiken Hammerfjell Stine Thoresen Hanne H. Elvemo 
 Tonje Vårvik Liv Charlotte Dahl Birgitte Bjørgum 

Mari S. Johnsen Malin Tømmervik  
   
    

   
Trening: 
 
Vi har trent inne på Brundalen skole før utesesongen begynte, her hadde vi øvelser rettet mot 
pasninger og ballkontroll generelt. Varighet 1,5 t pr trening(Uke).Bra opppmøte (1-2 ikke møtt i snitt) 
 
Ute trente vi på 7’er Myra. Her brukte vi individuelle ball, spenst og tempoøvelser. Halve treningen ble 
brukt på fotballspill, der plassering, passninger og spillesystem ble øvd på. Oppmøte dårlig i perioder. 
Varighet 1,5t vårsesong, 1,5t høstsesong. 
 
Jentene har utviklet seg mye i år, mye bedre fotballforståelse og initiativ i fotballspillet. Vi mistet våre 
beste spillere i vår, noe som gjorde at alle jentene hevet nivået sitt fordi de  
måtte bidra og ta ansvar på en helt annen måte. 
 
Serie/kamper: 
 
Vi hadde store problemer i begynnelsen av sesongen pga liten spillerstall etter at noen valgte å gå til 
andre lag. Dette førte til mange tap og avlyste kamper. Begynte samarbeid med to andre Strindheim 
lag og spilte kamper og trente med de. Da kom fotballgleden tilbake og resultatene bedret seg. 
Cuper: 
 
Vi deltok i Storsjøcupen i år, dette var en kjempetur selv om vi ikke lyktes sportslig. Her hadde vi med 
spillere ifra Strindheim- og Åsvang-lagene. 
Tunga Cupen deltok vi selvfølgelig i og hadde blandede resultater. 
Merkeprøver: 
 
 
 
 
Avslutning: 
Vi dro på LazerX, med pizza og oppsummering av sesongen imellom rundene.  
 
 
 
Sted og Dato: 
 Brundalen 21/12-06 Sign: Trond Kvam 
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SESONGRAPPORT 2006: STRINDHEIM LG95-Lag 1 og 2 - Åsvang 

    
    
Trenere: Anders Risan Foreldrekontakter: Siri Augdal 
 Ole Tom Furu  Wenke Haugnes 
 Trond Jacobsen Oppmenn: Trond Jacobsen 
 Svein Ramstad  Svein Ramstad 
Spillere: Bondestad Mikkel Hays Nielsen Markus Rodal Eivind 
 Fløvig Øyvind Augdal Isern Jonas Skjetne Mats-Erik 

Fosshaug Even G. Jacobsen Espen Sund Jørgen 
Furu Vegard Kumschlies Jens F. Sinnes Wold Hofstad Andreas 
Gjellan Einar Ramstad Guro Xue Ben 
Haugnes Thomas Risan Sivert Falle Øynes Sondre 
   

 

   
Trening: 
Treningene ble gjennomført mandager fra kl. 18:00 til 19:00 på Dragvoll grusbane. I tillegg har vi hadd 
frivillig trening på kunstgress banen hver lørdag fra kl  10:00 til 11:00 for å få mulighet til litt tid på 
kunstgress.  
Gruppen har vært med på Coerver Coaching hver torsdag fra kl. 17:00 til 18:00. Erfaringen med 
Coerver har vært svært god og vi håper dette fortsetter neste år. 
Det har vært god oppmøte på hovedtreningene og på Coerver. Ferdighetsnivået på spillerne har vært 
økende og det har vært stor fremgang i ferdighetene til de fleste av spillerne.  
Innholdet på treningene har stort sett bestått i trening på basis ferdigheter som pasninger, dempninger, 
skudd på mål og spill i mindre grupper. Mottoet vårt er å gjøre hverandre god. 
 
Serie/kamper: 
Strindheim LG95 Åsvang 1, 2 har deltatt i 11-års serien. Vi har hele tiden rullert på lagene. 
 
Vi hadde i år nesten alle våre hjemmekamper på TIK-banen (grus), alle hovedtreninger på grus- vi har 
derfor stor tro på annen prioritering neste sesong - da spesielt for kampene ! 
 
Cuper: 
Strindheim Åsvang 1 og 2 har deltatt på BendIt Nardo cup, Hydro cup i Sundal, Skandia cup,  
Levanger cup og Tunga cup. 
 
Merkeprøver: 
Det ble gjennomført merkeprøver i september denne sesongen.  
 
Avslutning: 
Det vil bli gjennomført sesongavslutning i oktober av foreldrekontaktene og trenerteamet i Strindheim 
klubbhus.  
 
Sted og Dato: 
 Trondheim, 28.09.06 

Sign: Ole Tom Furu 
Anders Risan 
Trond Jacobsen 
Svein Ramstad 
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SESONGRAPPORT STRINDHEIM  

Lag: Strindheim 3,4,5 År: 2006 
    
Trenere: Marcus Amdahl Foreldrekontakter: Tone Lise Fischer 
 Øystein Fiplingdal   
 Svein Kolstad   
 Ola Kviteng Oppmenn:  
 Øyvind Tessem   
    
Spillere:    
Ruben Mjøen Marius Moe Sondre Kviteng Sivert Dahlen Lund 
Sander B Ofstad Håkon Skaug Alexander Sørloth Ole K Tessem 
Carl Fredrik 
Berg Morten Kvitland Magnus Løkken Audun Garmo 

Christian 
Amdahl Sondre Bjørkli Joakim Svarstad Jesper Sollie 

Fredrik 
Fiplingdal Christoffer Bostad Joakim Horrigmo Stian Gjestad 

Stefan Schjefstad Alexander Eleftheriadis Rasmus Kvaal 
Andersen Didrik Berg Haltvik 

Øyvind Bårdstu Aslak Fonn Elvesveen Kristoffer Kolstad  
    
    
    
    
    
Trening: Trening på Onsdager (1530-1700 )og Fredager (1600-1700). 
  

Serie/kamper: 
Vi er 27 spillere som danner 3 lag (7 er fotball) hvor vi laget et kampoppsett med 
rotering av spillere slik at alle får spille med alle. Dette fungerte bra. 
 

 

Cuper: 
Vica cupen.   Scandia cup og Tunga Cup 
Merkeprøver: 
 
Avslutning:   Pizza på Tregården. 
 
Sted og Dato: 
 Trondheim 23/10 2006 Sign: Øyvind Tessem 
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SESONGRAPPORT 2006: STRINDHEIM LG94-4 

    
Trenere: Jan Sæther Foreldrekontakter: Jan Arne Sæther 
 Ståle Høyem   
  Oppmenn: Ståle Høyem 
    
    
Spillere: Olav Romundstad Fredrik Thaulow Selfors Nicklas Fagervoll Solemsli 
 Bendik Høyem Birger Bjørnstad Syver Minsaas Sæther 

Martin Aasvestad Eivind Tangen Anders Wazchek  Krogstad 
Yagavan Srikaran Sindre Midtbø Aslak Elvsveen Fonn 
Alexander Sørloth    

   
Trening: 
Trening inne på Strindheim skole hver fredag gjennom vintersesongen. 
Trent på Myra kunstgress i sesongen. En normal trening er oppvarming, individuelle øvelser, felles 
øvelser og resten spill i forskjellige formasjoner. Brukbart oppmøte, spesielt i godvær. De som møter, 
viser mye innsats og vi tror treningsutbytte er rimelig bra. Stort sprik i feltet gjør at man burde 
differensiert øvelsene noe mer. 
Vi har trent sammen med de andre 94 lagene fra Strindheim skole. 
 
 
 
 
Serie/kamper: 
Vi spiller serie også i år og det er givende. Fullt oppmøte på kampene. Har hatt mer fast keeper i år og 
det er positivt. Vi har vært i Polen på tur og spilt ”landskamp” i Bielsk Podlaski. Veldig givende tur for 
både store og små! 
 
 
 
Cuper: 
Vi har deltatt i Tungacup og Skandia cup. 
 
 
 
Merkeprøver: 
Ingen merkeprøver er avlagt i år. 
 
 
 
Avslutning: 
Pizzakveld på Lilleby skole med kampen mellom Strindheim og Polen på storskjerm. Mimring og 
forventing om neste års 11’er spill var tema. 
 
 
 
 
 
Sted og Dato: 
 

Strindheim, 10. 
desember 2006 

Sign: Ståle Høyem 
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SESONGRAPPORT STRINDHEIM  

Lag: LG 94-5 År: 2006  
    
Trenere: Ola Kvitland Foreldrekontakter: Nils Inge Lilleheie 
    
    
  Oppmenn: Ola Kvitland 
    
    
Spillere: Brage Haug   
 Eskil Røkke   
 Vegar Holm Alsvik   
 Jakob Stub Tveit      
 Lars Lilleheie Schevik   
 Fred Forbord Fikse   
 Frederick Johnsen   
 Petter Kvitland   
    
    
    
    
    
Trening: Laget hadde i 2006 treninger sammen med LG 94-4 og LG-94-6, onsdager 15:00-
16:00.  I tillegg deltok spillerne på Coerver Coaching med stor entusiasme.   
 

 

Serie/kamper: I serien ble det 8 seirer, 4 uavgjort og 3 tap.  En kamp ble ikke spilt. 
Målforskjell: 82-54  

Cuper: Laget deltok på 3 cup’er:  Skandia cup, Ørland cup og Tunga cup.  
 
Merkeprøver:  Ingen merkeprøver utenom Tine fotball skole 
 
Avslutning:  Det ble holdt avslutning hos Ola med Pizza, brus og pokalutdeling. 
 
Sted og Dato: 
 Trondheim 18.01.2007 Sign: Nils Inge Lilleheie 
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SESONGRAPPORT 2006: STRINDHEIM LG-94, Lag 7 

    
Trenere: Stig Rune Smedås Foreldrekontakt: Vidar H.Halvorsen 
 Jan E.Øverland   
 Einar Hjorthol Materiell: Kjell Roger Sand 
 Anders Hoås   
 Helge Mjølnerød   
Spillere: Andreas Almåsbakk Runar Bakken Smedås  Henrik Halvorsen 
 Simen T.Hjorthol Kristoffer Hoås Marius S.Johansen 

Daniel Hernes Even Mjølnerød Espen Kulseth 
Kevin Le Yngve Bø Sikko Marius R.Sallaup 
Håkon Sand  Jørgen Øverland 
   
   

 

   
Trening: 
skriv kort om hvor og hvordan treningene er gjennomført, oppmøte, treningsutbytte, kvalitet osv. 

Vi har gjennomført treninger på Myra 7’er kunstgress torsdager 1830 – 1930 og lørdager 
1100-1200.I tillegg har alle spillerne deltatt på Coerver coaching, 

  
Torsdagstrening: 1-2 trenere. Vekt på ideer fra SIL Sportsplan. Sosialt: viktigheten av at laget fungerer 
sammen, positiv opp-backing av lagkamerater, viktig å oppfatte og utføre beskjeder. Oppmøtet har 
ligget på 10 – 14 spillere. Utbyttet av disse treningene har stort sett vært godt. De fleste er godt 
motiverte og innsatsen er kjempegod. Vi ser også stor fremgang for de fleste og alle har hatt det moro! 
 
Lørdagstrening: 1 trener som ledet trening som over, men noe mer lekbetont/lengere spillsekvens. 
 
Coerver coaching: På våren var 4 spillere i Modul 1 og resten i Modul 2 (deltok også i 2005). På 
høsten har alle spillere flyttet opp 1 modul. Det virker som denne treningen bidrar positivt til spillernes 
ferdigheter og motivasjon. 
 
Serie/kamper: 
Vi har deltatt i serie Avdeling 19, vår og høst. Med så stor spillergruppe i 7’er fotball har noen spillere 
stått over hver kamp. Dette har naturligvis rullert slik at alle har fått spille like mye. Resultatene har 
variert - alle har fått med seg både gode og mindre gode resultater. Spillergruppen er imidlertid godt 
sammenspleiset og det er minimalt med klaging på hverandre. 
 
Cuper: 
Vi har deltatt Nardo (Bend-it)-cup, Tiller-cup, Skandia-cup, Levanger-cup og Tunga-cup (2 lag). Som 
vanlig rullerte vi på lagene (spillernes posisjoner). Resultatene i cuper har vært ”om lag midt på treet”. 
 
Merkeprøver: 

Vi har av og til lagt inn noen av øvelsene for Ferdighetsmerket. 
 
Avslutning: 
Sesonavslutnings-samling skal vi ha 21.oktober. Først skal vi være ballgutter på SIL – Byåsen. 
Deretter drar vi til Bowling 1 på Heggstadmoen. Her blir det pizza, premie/diplomutedeling og bowling. 
 
Sted og Dato: 
 Trondheim, 05.10.2006 Sign:    Vidar H.Halvorsen 
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15.7 Smågutter og småjenter 
 
 
 
 
SESONGRAPPORT 2006:  
 

Jørn Bakken Foreldrekontakt: Oppmenn: 
Jann Robert Buskland Karin Evjen  
Kjell Magne Størseth   

Trenere 

15.8  
   

Spillere Srindheim 1  Strindheim 2 
 Jan Cato Pettersen  Ole Andreas Nygaard Øye 
 Fridtjof Faaness  Martin Berre 
 Anders Røe  Kristoffer Adde 
 Pål Arne Andersson  Jørgen Jensaas 
 Christian Olsen  Espen Bye Marhaug 
 Ivan Olav Vulchanov  Eirik Skommo 
 Edvard Kjøl Berg  Daniel Buskland 
 Sigve Bakken Bolme  Tommy Brøndbo Duklæt 

 Tarjei Bakken  Andreas Kjeldstad 
Eriksen 

 Mads Jørgensen 
Frengen  Marius Koppang 

 Martin Thoresen  Erik Borg Kolsung 
 Marius Rabben  Julian Refsland 
 Chris Marco Helgemo  Marius Berg (flyttet 1/8 ) 
 
Generelt og konklusjon 
Etter sommeren har treningsoppmøte i vår gruppe falt betydelig fra at vi tidligere har vært ca. 20 
– 24 spillere på hver trening, til at vi i høst har ligget på ca. 15 spillere i snitt. Tror dette har flere 
sammensatte årsaker; sportslige årsaker, overgang fra barne- til ungdomskole og lignende.  
Innholdet på treningene har vært som før med mest lek og spill, iblandet litt organisering av lag, 
rolletrening og øvelser.  
Differensiert treningsopplegg bør nok vurderes til neste sesong. 
 
Det må også nevnes at mange av våre treninger er mistet på 11èr banen pga. kampkvelder for 
miniklassene. 
 
Sonesamlinger: Vi startet sesongen med 3 spillere som deltok på sonesamlinger. Vi har pr dato 
fortsatt 2 spillere inne på sonesamlinger fra vår gruppe. 
 
Det blir endringer i vårt trenerteam til neste sesong da to av dagens tre trenere har varslet at de 
gir seg etter denne sesongen. 
 
Avslutning: 
Planlagt tradisjonell avslutning med pizza og brus senere i høst 
 

 SG 1993 1&2 - Åsvang 
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Trening: 
Trening:  
Fra høsten 2005 og gjennom vinteren har vi hatt 1 trening pr uke på 11’er kunstgresset sammen 
med de andre guttene fra Strindheim skole i samme aldersgruppe. Dette har vært en fin måte å 
gjøre guttene litt bedre kjent med hverandre for å skape bedre grunnlag for senere 
sammensmelting av nye lagsammensetninger. Ulempen med dette har vært at det blir liten 
treningsplass for en såpass stor gruppe, totalt ca. 65 spillere. Fra våren og gjennom sesongen har 
vi hatt 2 treninger pr uke, den ene tirsdagstreninga sammen med gruppa fra i vinter, mens vi på 
mandager har hatt egen trening på 7-er kunstgress for vår gruppe fra Åsvang.  
I sommer har vi holdt i gang en trening pr uke gjennom hele sommeren sammen med 94, men 
her har oppmøte vært meget labert. Det er tydeligvis behov for helt opphold i sommerferien 
(juli) 
 
Resultater 
Serie/kamper: 
Våre lag har slitt sportslig i år. Overgangen fra 7 er til 11 er fotball er stor. Spesielt er det 
forskjell i fysikk som er fremtredende i forhold til våre motstandere. Virker også som at de 
andre lagene har hatt frafall av sine aller svakeste spillere noe som også påvirker resultatene. For 
våre spillere har nok sesongen ikke vært like hyggelig som tidligere, da vi for første gang har 
tapt relativt mange flere kamper enn vi har tatt poeng i. 
Lag                  Vunnet Uavgjort  Tapt   Mål                    Poeng                
Strindheim 1            4         0        12      59  -  93              12 
Strindheim 2            4         2        10      49  -  73              14 
 
Vi har fortsatt kontakt med de fleste lag rent sportslig, for våre dyktigste spillere er helt på 
høyden med de andre lags spillere. Må nok imidlertid opp med treningsiver for det store 
flertallet av våre spillere om vi skal henge med på høyeste nivå fremover.  
 
Cuper: 
Vi gjorde et forsøk med ny laginndeling til vår deltakelse i Skandiacupen, men etter engasjerte 
diskusjoner i foreldregruppa valgte vi å droppe dette eksperimentet med laginndeling etter 
ferdigheter, og deltok med våre helt like lag. 
Resultatmessig ble vårt ene lag utslått i første kamp i B-sluttspill, mens vårt andre lag ble utslått 
i 1 runde A-sluttspill på cornere. 
 
Merkeprøver: 
Ingen merkeprøver er avholdt. 
 
Sted og Dato: 
 
Trondheim 03.10.06 

Sign:  
 
Jann Robert Buskland, Jørn Bakken og Kjell 
Magne Størseth 
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SESONGRAPPORT 2006:  
 

Roar Bye   Trenere 

15.9  Leif Ragnar Langø   

Spillere Fredrik Ødegård Bye Håkon Lie Hokstad Max Tømmerdal 

 Leif Jørgen Langø Kevin Hirsch Anders Mjøen 
 Jørgen Fjølstad Øyvind Gressetvold Dag Krogstad 
 Sivert Sømme Sagmo Petter Rølvåg Ninos Methakey 
 Sjur Bakken Petter  Magnus  
 Mats Island   
    
  
 
Generelt og konklusjon 
Vi startet med 16 spillere, men mistet etter en del kamper tre spillere til Charlottenlund. 
 
Vi måtte låne spillere fra det andre Strindheim-laget til kamper, men vi var aldri for få spillere. 
 
Stemningen i laget har hele tiden vært god, selv om vi har tapt mange kamper mot lag som ser 
ut til å spisse i ung alder. 
 
 
Trening: 
Vi har hatt treninger sammen med det andre Strindheim-laget (93-5) to ganger i uke, noe som 
har fungert godt. 
 
På slutten av sesongen har vi også hatt med noen spillere fra 94-årgangen til hospitering. 
 
To av våre spillere har hospitert oppover til et av 92-lagene. 
 
Resultater 
Vi vant to kamper og spilte tre uavgjort. Resten tapte vi, noen med stygge sifre. Dette ser ikke 
ut til å gå noe særlig inn på guttene. 
 
Vi deltok i Scandia Cup der vi tapte alle kampene. 
 
Sted og Dato: 
 
Trondheim 2007-01-14 

Sign: 
 
Roar Bye 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SG13 1993 3&4 
Strindheim 
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SESONGRAPPORT 2006:  
 

   Trenere 

15.10  Morten Brandhaug Trond Alstad Lars Malmo 

Spillere Jørgen Arntsen Erik Megård Eirik Rogstad 
Hallvard Andresen Erlend Rendum Martin Kvamvold Simen Svagård 
Jørgen Alstad Nadjii Akbary Øyvind Bruheim Kristian Malmo 
Thomas Høstad Niklas Brandhaug Johannes Heggvoll Ami Aregawi 
Sindre Myhre Sindre Lassessen Adrian Bekken Kristoffer Løkberg 
Knut Eriksson    
    
    
    
  
 
Generelt og konklusjon 
Trening 3 ganger pr uke fra januar med meget stort oppmøte. Vintertrening gjennomført på en 
god måte.  Fem nye spillere kom fra Freidig, og disse ble godt mottatt av de øvrige spillerne. 
Noe også foreldrene til de nye guttene uttalte. 
I vårsesongen spilte laget i 2.divisjon, og vant samtlige kamper unntatt en kamp. Vi fikk en fin 
andreplass. Deltok i Hydrocup på Sunndalsøra i mai/juni, og laget gikk helt til topps i sin 
årsklasse. Årets Skandiacup ble en stor opplevelse for guttene. Laget spilte seg frem til finale 
på Lerkendal, og selv om det ble 0-1 tap var dette en stor prestasjon. Samtlige 18 spillere spilte 
i samtlige kamper frem til og med finalen. Dermed har dette laget på de siste to årene i 
Skandacup spilt to finaler ; seier i B-finalen i 2005 og tapende finalist i A-finalen i 2006 ! 
Vårsesongen administrativt sett preget av noe uenighet mht hospitering hvor vi holdt oss til 
Strindheims sportsplan. Foran høstsesongen (dvs. 6 uker før sesongslutt) ble to av guttene 
overført til -91 laget uten at det var full enighet om at dette var det beste. 
Til slutt ble laget nr 4 i 2 divisjon i høstsesongen, og hadde en total målforskjell for hele 
sesongen på 89-37. 
13 av de guttene som har spilt på laget i 2006 har spilt sammen siden de var 6 år.  
 
 
Trening: 
 
3 ganger pr uke fra januar 
 
Resultater 
Finaleseier i Hydrocup Sunndalsøra. Tapende finalist i Skandiacup 2006. 2.plass i serie spill 
vårsesongen, nummer 4 i seriespill høstsesongen. 
 
Sted og Dato:  
Trondheim,20.januar 2007 
 
 

Sign: 
Morten Brandhaug / Trond Alstad 
 
 

 
 
 
 

SG 1992-1  Åsvang 
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SESONGRAPPORT 2006:  
 
    

Mads Nesjan   Trenere 

15.11     

Spillere Kay Erik S. Karlsen Roar Forbord Henrik Eriksen 

 Snorre Kjørsvik Fredrick Søbstad Fredrik Helland 
Even Vesterhus Mats Brækstad Bjørn Christian Svarstad Ole Petter Midtlyng 
Vemund Volden Lars Erik Rostad Jørgen Bakken Marcus Løvø 
Håvard Adde Kristian Vårvik Erik Jacobsen Mats Rasmussen 
 
Generelt 
Dette har vært guttenes første år som guttespillere. Laget består av spillere fra blussuvoll og 
charlottenlund. Treningsgruppa har vært noe forskjellig pga at guttene driver med flere 
aktiviteter. 
 
Trening: 
§ Har gjennom hele sesongen hatt to treninger i uka. Det har noen ganger ikke latt seg gjøre 

pga kampsituasjon o.l. Men ellers så har det vært vellykket. Trenigsinnholdet har vært 
varierende og flere av spillerne har helt klart utviklet sine fotballfaglige ferdigheter. Må også 
taes med at dette er en veldig fin og sosial gruppe som alltid trives på trening! 

§ Generelt ser vi på treningsaktiviteten som relativt vellykket. Målsettingene for denne 
aldersgruppa er flere; sosial ivaretakelse, fotballfaglig utvikling og resultater og vi mener å 
ha ivaretatt alle disse – og balansen mellom dem. 

 
Serie/kamper: 
I vår sesongen spilte vi i andre divisjon. Det ble tilslutt nedrykk til tredje divisjon. Mange jevne 
kamper og utfallet kunne vært annerledes. I høst spilte vi i tredje divisjon hvor vi til slutt endte 
på fjerdeplass. Mange jevne kamper og vi kunne fort ha kommet litt høyere. 
 
Cuper 
Cupdeltakelse er en utfordring i denne alderen. En faktor er at mange cuper arrangeres i den 
allerede trange kampsesongen, en annen er at cuper gjerne avvikles i helger hvor mange 
deltar i andre aktiviteter. Resultatmessig ser vi den samme tendensen som i 
seriesammenheng; vi gjør deet bra i innledende runder og blir slått i viderespill mot ”toppede” 
lag. Deltakelsen har vært: 
§ Skandiacupen – gikk til B sluttspill – slått ut i første runde  
§ Malvik Cup- Vinner av g15! 
§ Heimdal Indoor- nummer 3 
Ellers 
Må det understrekes at vi i kamp- og treningssammenheng har hatt et meget godt samarbeid i 
småguttegruppa og særlig med ”B-klassen”(Strindheim) og Brundalen. Dette er positivt med 
tanke på at guttene – før eller siden – vil utgjøre en felles prestasjonsgruppe. (Noe som starter 
allerede i vinter ved at vi har slått oss sammen med Brundalen.)  
Avslutning 
Ikke hatt noen avslutning enda, men dfet planlegges å gjennomføres i løpet av de kommende 
ukeneJ 
Sted og Dato: 
Strindheim 11. jan 2007 

Sign: 
Mads Nesjan  

SG 1992 - 2 
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SESONGRAPPORT 2006:  
 

Anders Werner Øfsti Foreldrekontakt:  Trenere 

15.12  Bjørn Bakken Morten Karlsen  

15.13     

Spillere Adrian Abelsen Gisle Bakken Martin Buan Øfsti 
 Marius Wangsmo Nielsen Thomas Firing Erlend Karlsen 
 Robert Østmo Peter Meinert William Adrian Husby 
 Eivind Andre Bjørnø Jo Tran Mats Ingebrigtsen 
 Petter Erlandsen Espen Moen  
    
 
Generelt og konklusjon 
 
Merkeprøver: 
Vi har ikke gjennomført merkeprøver. 
 
Andre saker vi gjerne vil fortelle om: 
§ Laget, som består av spillere fra 2 ”klasser” fra strindheimskolen har hatt positiv utvikling av 

ferdigheter. Dette medført resultatmessig utvikling også. Det er et veldig godt miljø i laget, 
guttene fungerer veldig godt sammen. 

§ Vi har samarbeidet med SIL-1 og SIL-2 om trening, med utveksling av spillere mellom lagene 
når det har vært behov for det. Dette har fungert bra. 

§ 2 spillere trent litt og spilt litt for G16. Vi skulle gjerne sett at flere av våre spillere hadde fått 
muligheten for å hospitere på G16 i tidsbegrenset perioder. 

§ 5 av våre spillere deltok på Småtrolluka i Rindal, som er en fotballskole etter NFF/Tine-modellen. 
3 av våre spillere deltok på RBK sin forballskole. 

§ Vi har egen hjemmeside: www.strindheim.com 
§ Roar Østmo har stilt som dommer i alle våre hjemmekamper. Roar’s dømming har bidratt positivt 

til guttenes holdninger til dommere. 
Trening: 
I vinter, frem til sesongstart trente vi 2 ganger pr. uke, delvis sammen med de 2 andre 
småguttelagene. Resten av sesongen trente vi 2-3 ganger pr. uke, avhengig av kampprogram og 
tilgjengelig bane. Treningsfri i juli. Jevnt bra oppmøte, spesielt av ca. 10. Ei økt med CC i uka i 
vårsesongen, men de fleste guttene valgt bort CC i høstsesongen. 
Resultater 
Serie/kamper: 
Spilte 2. divisjon både vår og høst. Vi ble nr. 4 i vår avdeling i vårsesongen, hvilket betydde 2 div. i 
høstsesongen også. Ny 4. plass – 2 poeng opp til 2. plassen. Litt varierende prestasjoner, men guttene 
viste hva som bor i dem da vi som eneste lag i slo avdelingsvinneren Kolstad (som også vant Skandia 
Cup i klassen SG-14 i år). Til sammen har vi spilt 18 seriekamper, hvorav 11 endte med seier og vi scora 
54 mål. 
Cuper: 
Malvik-cup innendørs: 7’er: En seier, en uavgjort og ett tap, utslått på målforskjell. Viser med noen 
unntak at vi prestasjonsmessig er på høyde med de andre lagene.  
Skandia Cup: Spilte oss til A-sluttspil for første gang i lagets historie. Tap 0-3 mot Sverresborg i 
16.delsfinale (sverresborg utslått i semien) 
Orkla cup: Utslått i innledende spill med 2 tap mot 1. divisjonslag (Molde og Orkla), en seier. 
Sted og Dato: 
 
Strindheim 04.11.06 

Sign: 
 
Anders Øfsti/Bjørn Bakken 
 

SG 1992 - 3 
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SESONGRAPPORT 2006:  
 

Ingrid Honve Petter Støa Foreldrekontakt Trenere 

15.14  Morten Volden Terje Haagensen Rune Aagesen 

Spillere Julie Sæther Elisif Haagensen  

 Mathilde E. Schei Kristin Svare Granrusten  
 Karolin Nygren Berit Eidem Liseth  
 Ingrid Aamo Jorunn Aalstad  
 Maren V. Skjetne Kathrine Eggen Grønli  
 Torunn Volden Frida Tradin  
 Kaja Furu Kamsvåg Therese Aagesen   
 Dorte By-Rise Emilie Presthus Melbye  
 Vibeke R. Ulrichsen Katrine Støa  
  
 
Generelt og konklusjon 
Cuper: Startet cupsesongen i feb. med KM 7èr i Abrahallen. Kom til B-sluttspillet. Bra 
gjennomføring og hederlig plassering. 
Siste helg i mai deltok vi på Hydrocup(Sunndalsøra). Jentene fikk tøff og nyttig motstand mot 
flere 14årslag. Vi kom også her til B-sluttspill, men flere av de innledende kampene ”beit” vi 
skikkelig i fra oss. Vi hadde 2 knepne tap og en uavgjort i innledende spill samt ett tap og en 
uavgjort i B-sluttspill. Likevel hadde jentene ei drømmehelg hvor nye bekjentskaper ble ”født”, 
i tillegg at dette var en viktig sosial ”happening” for dem. Samtidig stod de fram som gode 
ambassadører for SIL. 
Vi deltok også i Skandiacup under samme forutsetninger som Hydrocup. Vi fikk brynt oss mot 
14åringer også her. Etter knepne tap og jevne kamper kom vi også her til B-sluttspill. Men i 
sluttspillet kom vi til16delsfinale mot Kattem og tapte knepent 1-0. Før denne kampen hadde vi 
slått Utleria 3-1. Alle kamper ga oss alle nyttig og viktig erfaring ifht. videre satsning og 
planlegging. 
Første helga i sept. deltok vi på Flåcup i 7èr. Her vant vi alle innledende kamper. Dette medførte 
A-finale, men hvor tapte mot Støren 4-0. Også her bestod flere motstanderlag av 14 åringer. 
Derfor er vi SVÆRT fornøyd med vår første pokal for 2 plass i årets Flåcup. 
 
 

SJ 93-1  Åsvang 
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Trening: 
Trening: Myra Leangen; mandager og fredager kl.19:30-20:30.  
Coerver Coaching; onsdager kl.17:00-18:00 (modul 2 og 3).  
Både treninger og CC har hatt bra oppmøte av jentene, men noe mindre enn forventet fra oss 
trenere (ca.70%-80% i snitt). Et tydelig savn hos jentene var å få muligheten til å trene på en 
skikkelig 11èr bane, noe vi trenere også har savnet. Men før sesongen startet hadde vi 
vintertreninger og treningskamper på ”storbanen” med bra oppmøte på tross av ugunstig 
tidspunkt (15:00-16.00). Må nevnes at SJ-2 (strindheimskolen) deltok på flere av treningene. 
Gjennomføringen av treningene har kvalitetsmessig vært god med systematisk inspirert 
tilrettlegging av vår hovedtrener Ingrid Honve. I tilegg har vi ved enkelte anledninger 
også vært så heldig å ha Ola by Rise på treningsfeltet som en nyttig inspirasjonskilde.  
 
Avslutning: Mandag 23 oktober-Klubbhuset Myra (kl.18:30).  
 
Resultater 
Serie/kamper: Vi har i år spilt i serien J-13 avd. 02 og gjennomført 14 seriekamper. Vår 
målsetting før sesongstart var å vinne flere enn vi tapte, noe vi også KLARTE! Vi kom på 
andreplass bak Tiller selv om tabellen viser tredjeplass. Årsaken er at Astor har stilt med spillere 
som er 14 år uten å ha meddelt kretsen dette. De fikk gjennomføre kampene, men teller ikke 
med i serien. Jentene og vi er kjempefornøyde med fullført sesong 
 
Slutttabell (nesten): 

15.14.1 J13 avd 02 
Lag S Vunnet UavgjortTapt Mål Poeng
1.Tiller 14 12 1 1 60 - 8 37 
2.Astor * 14 12 1 1 56 - 17 37 
3.Strindheim 14 7 1 6 39 - 27 22 
4.Freidig 14 7 1 6 38 - 26 22 
5.Orkdal 12 4 0 8 24 - 54 12 
6.KIL/Hemne 12 3 1 8 29 - 46 10 
7.Heimdal Fotball 213 2 2 9 19 - 50 8 
8.Nidelv 13 2 1 10 27 - 64 7  
Sted og Dato: 
 
03.10.06 

Sign: 
 
Terje Haagensen 
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SESONGRAPPORT 2006:  
 

Kirsti Aune 
Rolf Følling 

Foreldrekontakt: Oppmenn: Trenere 

15.15   Harald Mjøen  

Spillere 

Mari Dahl Andersen 
Ingri Basmo 
Sissel-Line Berg 
Stine Brennhaug 
Sze-Sze Chan 
Malin T.Falch 
Marie Følling 
Merete C.Hansen 
Margrete Hjelle 
Marie Lervik 
Ragnild Løkken 
An-Magritt Mjøen 
Karoline Sørloth 
Hanne Aune Øien 

  

 
Generelt og konklusjon 
 
Merkeprøver: Ikke avholdt 
 
Avslutning: Blir i løpet av høsten 
 
 
Trening: 
 
To treninger i uka (tirsdag og torsdag) 
 
 
Resultater 
 
Serien fullført 
 
 
Sted og Dato: 
 
17.10.06 

Sign: 
 
Rolf Følling 
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SESONGRAPPORT 2006:  
 

Harry Naustvoll Foreldrekontakt: Oppmenn: Trenere 

15.16  
Tor Anders 
Gulbrandsen  Arild Hassel John Berger 

Spillere Merethe Arnøy Marlene Aspmo Solveig Berger 
 Ida Hammerfjell Marthe Hassel Hedda Meinert 
 Lise Gulbrandsen Caroline Naustvoll Julie Olaussen 
 Marcela Olsen Christy Ringrose Kristen Smith 
 Eirin Røkke Marie Sørhaug Camilla Wanjohi 
 Maiken Welde Tonje Wikan Hedda Bratt 
    
 
Generelt og konklusjon 
 
Merkeprøver: 
                  6 stykker har deltatt på sone-samlinger 
 
Avslutning:  Ikke planlagt ennå 
 
Trening: 
Vintersesongen: Vi hadde trening på kunstgresset 2 ganger pr.uke 
                                            Hadde løpe-trening i is-hallen en gang i uka 
 
Sommersesongen: Vi hadde trening på kunstgresset 2 ganger pr.uke 
                                                Coerver Coaching en gang pr. uke 
 
Generelt veldig bra oppmøte og innsats i vinterhalvåret og før sommerferien, litt mer variabelt 
oppmøte etter sommerferien. 
Marcela Olsen deltok på treningen til Trondheims -Ørn siste halvdel av sommersesongen 
Resultater 
 
Serie/kamper:  Vi endte på 4. plass i serien, like mange poeng som nr. 3 
Cuper: Scandia Cup: Utslått 8-delsfinalen i A-sluttspill 
             Storsjø Cup:    Utslått kvart-finalen i A-sluttspill 
 
Marcela Olsen spilte for Trondheims-Ørn/strindheim i Dana-cup klasse J17 og tok med den 
største pokalen hjem. 
 
Merkeprøver: 
                  6 stykker har deltatt på sone-samlinger 
 
Sted og Dato: 
Trondheim 26/10 2006 

Sign: 
Harry Naustvoll 

 
 
 
 
 
 

SJ 1992-1  



 

Side 63 av 65 

 
 
SESONGRAPPORT 2006:  
 

Robert Elvsveen Sturla Kjørsvik Erik Albrechtsen Trenere 

15.17     

Spillere Awon Amidu Henrik Nygaard Preben Elvsveen 

 Daniel Skodvin Joakim Fredheim Martin Mellingsæter 
 Erlen Arntzen Jonas Klock Rasmus Riise 
 Espen Grinvold Kim Andre Rinnan Robin Holum 
 Sindre Welo Sondre D. Lund Tommy Berg 
 Henrik Nicolausen Lars Romundstad Simen Høyem 
 Tore Bolme Vishman Sathasivam Benjamin Leistad 
92 årgang Knut M. Erikson Kristoffer Løkberg Henrik Eriksen 
 Håvard Adde Mats Brækstad Snorre Kjørsvik 
 + 5 -6 92-spillere med 1-2 kamper 
 
Generelt og konklusjon 
Ved årsskiftet bestod spillergruppa av 40-45 spillere – på papiret, og en av de største 
utfordringene i starten av sesongen bestod i å integrere 3 spillegrupper: -91 gruppene fra 
Åsvang og Strindheim + -90 gruppa. I tillegg måtte vi ut i kval. til 1.divisjon allerede i slutten av 
februar.  
Målsettingen for sesongen var å kvalifisere oss til interkrets og samtidig gi et breddetilbud 
gjennom 3.divisjonslaget. Dette klarte vi, og vi hadde en meget bra vårsesong med 7.plass i 
interkrets og 2.plass i 3.divisjon. Høstsesongen ble preget av at nøkkelspillere på 
interkretslaget ble skadet, og endte nest sist, mens 3. divisjonslaget gjentok prestasjonen med 
en ny 2.plass. 
Høsten var også preget av at mange -92 spillere hospiterte – og med stor dyktighet – både på 
interkretslaget og i 3.divisjon. Den siste 3.divisjonskampen vant vi med 8 -92 spillere på laget!! 
 
Trenernes konklusjon er at sesongen sett under ett har vært vellykket. Alle guttene fikk tilbud 
tilsvarende deres kompetanse og motivasjon, og særlig vårsesongen var spille- og 
resultatsmessig meget positiv. 
Trening: 
§ Utenom kampsesongen kjørte vi 3 treninger. Under kampsesongen prøvde vi å 

gjennomføre 2 treninger pr. uke, men med de relativt korte kampperiodene var dette 
vanskelig. 

§ Innholdet på treningene varierte – både på grunn av ulik ferdighetsnivå blant spillerne, men 
også på grunn av varierende oppmøte. Mye av innholdet i treninga dreide seg om å øke 
hurtigheten i spillet og max utnyttelse av lagets – og enkeltspillernes – spisskompetanse. 

 
Resultater 
§ 1.divisjon  

o 7. plass av 14 lag i vår sesongen 
o 13. pass av 14 lag i høstsesongen 

§ 3.divisjon 
o 2.plass i vårsesongen 
o 2.plass i høstsesongen 

§ Skandiacup – slått ut i viderspill 
Sted og Dato: 
Strindheim 07.januar 2007 

Sign: 
Robert Elvsveen / Sturla Kjørsvik / Eirik 
Albrcehtsen 
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SESONGRAPPORT 2006:  
 

Stig Kvaal  Støttetrener; Svein 
Bergvin 

Trenere 

15.18  Kirsti Aune   

Spillere    

 Mari K Andersen Julia Aasen Line Bergvin  
 Ingvild Aukan Pernille Flatjord Hildegunn Faanes  
 Kristina Grotdal Louise Hofstad Kristin M. Jensen  
 Kathrine Kiplesund Vera Leistad Mari K. Tømmerdal  
 Synne Sollie Tonje Aune Øien Marthe P.   
 Thea Ottesen    
    
Generelt og konklusjon 
Har hatt 2 langtidsskadete spillere gjennom store deler av sesongen. Tross dette har vi hatt et 
jevnt og godt oppmøte på treningene. Både spillere , trenere og foreldre har møtt på det som 
måtte være av kamper. Vi har i noen kamper lånt spillere fra –92 og –93 laget for å dekke 
skader etc Laget liker å spille for en stor foreldregruppe. Til Norwaycup dro vi med alle 
spillerne, samt nærmere 30 foreldre og søsken.  
 
5 av våre spillere ble tatt ut til sonesamlinger, og 4 av disse ble tilbudt spill for sonelaget. 
Dessverre ønsket ikke spillerne dette tross iherdig motivasjon fra oss trenere og fra 
medspillere. Dette ble avslått da sonesamlingene kom på dager med annen aktivitet, og kom i 
skadeperioden til en av spillerne. 
 
Det ble lagt planer for laget av Strindheim-entusiaster utenfor laget. Planen var vissnok å slå 
sammen spillegruppene J-91-92, og endre på spilleopplegget. Dette skulle vi etter avtalen ta 
tak i i løpet av august. Vi trenere hadde møte med alle spillerne og med foreldrene i løpet av 
Norwaycupen hvor dette ble tatt opp som tema. Det var enstemmig blant spillere og foreldre at 
laget skulle fortsette spillestil og treningsmengde i –07 sesongen slik det har blitt gjennomført i 
–06 sesongen. Dette da spillerne ønsket å fortsatt kunne kombinere fotballen med andre 
aktiviteter. Dette ble formidlet tidlig i august til de aktuelle entusiastene  som la planer for laget. 
Det har aldri vært sagt Nei til sammenslåing av lagene, men det er sagt at spillere og foreldre 
har ønsket at vi trenere skulle være med i prosessen for å sikre lagets interesser i den neste 
sesongen. Etter flere henvendelser fra oss trenere om å få være med i prosessen, ble første 
møte holdt blant trenere og de som la planer først i midten av oktober. Da hadde det bidratt til 
uro i spillergruppen både i –91 laget og i –92 laget som planene omfattet. Dette ser vi på som 
meget uheldig, og har fått en forståelse for at det også har satt laget vårt i dårlig lys innad i 
klubben. Dette er noe vi sterkt tar avstand fra, da vi har vært positive til å være med i 
diskusjonene rundt evt endringer fra første stund selv om vi ikke utelukket ga full støtte til det vi 
så langt hadde hørt av planer. Vi har imidlertid IKKE blitt tatt med i dette arbeidet i perioden det 
pågikk; våren-oktober,- og da ble dessverre resultatet negativt. 
Vi beklager måten Strindheim yngres har gått frem i denne saken, hvor planer legges uten at 
laget det gjelder blir involvert. Dette har bidratt til negative reaksjoner både hos spillerne og 
foreldrene i laget. Vi har fått forståelsen at både laget, spillere, foreldre og trenere har vært 
gjenstand for diskusjoner i Yngres, uten at noen har tatt kontakt med oss naturlige 
samarbeidspartnere.  
 
På møtet i oktober ble det bestemt at vi slo sammen lagene J-91-92, og treningene fra oktober 
har vært felles. Dette ble bestemt, og gjort på en grei måte. Dessverre har det vært i snitt 1–3 
spillere fra –92-laget på treningene, samt 9-12 spillere fra –91 laget.   
 
Vi trenere håper virkelig at laget –91-92 blir tatt seriøst den neste sesongen. Vi har godt 
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oppmøte på treningene, og har et seriøst opplegg for spillerne. Det vi (spillere, foreldre, 
trenere) imidlertid ikke har er et ønske om at spillerne må kutte ut all annen aktivitet som de 
hittil har kombinert med fotballen. Vi trenere håper at Strindheim fotball også i fremtiden står for 
breddefotball, og kan gi spillere som har vist seg gode nok for sonelag kan være med videre 
selv om ikke fotball er høyest prioritert blant de aktivitetene de er med på. 
 
Dessverre ser informasjon som vi har fått i begynnelsen av januar-07 ut til at de fleste spillerne 
tilhørende –92 laget nå skifter klubb for videre fotballspill, eller slutter. Vi ser på dette som en 
uheldig konsekvens av en uheldig prosess av enkelte entusiaster i løpet av sommeren og 
høsten-06.  
Vi håper allikevel at flest mulig av –92 spillerne blir med laget (-91/-92) videre.  
 
 
 
Trening: 
Vi har hatt 2-3 treninger i uka gjennom sesongen. Det har vært lagt vekt på ulike spillemønstre, 
skudd, keepertrening, styrke og kondisjon. Et jevnt oppmøte med 12-14 spillere i snitt på 
treningene, selv om vi har hatt 2 langtidsskadete. 
 
Har fått inn hjelpetrener med keeperbakgrunn som har vært en god støtte for oss trenere. 
 
Vi har ikke hatt treningspause i det hele tatt i 2006, og gjennomført 2 treninger i uka gjennom 
sommerferien, og 2 treninger i uka i perioden oktober-desember. På disse treningene har vi 
vært noen færre i snitt.  
 
Laget har trenet sammen det gamle –92 laget siden oktober, og trenere for begge lagene har 
byttet på å gjennomføre treningsopplegget.. 
 
Resultater 
Vi spilte i jentenes 1.div i vårsesongen, og tapte alle kampene der. I høstens 2.divisjon ble det  
langt jevnere kamper, med fordeling av tap, uavgjort og seire.  
Vårsesongen var tøff for spillerne, hvor vi møtte lag med 4-5 treninger i uka, samt med eldre 
spillere. Merkes at vi har hatt et rent –91 lag denne sesongen, og dermed vært ”minst” i 
klassen. 
 
I Norwaycup gikk ikke laget videre fra innledende runde etter å ha tapt på målforskjell. Møtte 
eldre lag, og ser frem til en stor cup sommeren –07 hvor laget blir eldst i klassen. God innsats 
allikevel, med motiverte spillere og full innsats. 
 
Sted og Dato: 
 
Trondheim 15.01.07 

Sign: 
 
Stig Kvaal og Kirsti Aune 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


