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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 representanter 
for en periode på 2 år. Dette var nestleder Eirik Bostad, sportslig leder Ole Martin Winnem og 
kasserer Torgeir Fossli. I tillegg tok materialforvalter Svein Tinnen gjenvalg for en periode på 
et år.  
 
Valgkomitèens kandidat for Sekretær trakk seg etter årsmøtet, og dermed ble ikke denne 
styrefunksjonen besatt i 2006. Leder påtok seg de ”faste” sekretærfunksjonene som 
møtereferater og administrasjon av loddsalg. 
 
Ved årsmøtet 2006 ble det vedtatt at styret og sportslig utvalg skal skilles og at valgkomiteen 
kun skal rekruttere folk til styret. Rekruttering til sportslig utvalg skal gjøres av styret og 
sporslig leder i perioden før og etter årsmøtet. 

1.1 Styrets sammensetning for 2007 
Tittel Kommentar 
Leder  
Nestleder Leder av TungaCup  
Sportslig leder Leder av Sportslig utvalg 
Kasserer Ansvarlig for Regnskap og Medlemsregister 
Utstyrsansvarlig  
Sponsorsjef Også ansvarlig for saker ang. Lillemyra, 
Webmaster  

 

1.2 Sportslig utvalgs sammensetning for 2007 
Sportslig leder Også ansvarlig for at det gis et kurstilbud til spillere, trenere og 

dommere iht. målsetninger og sportslig plan. 
Koordinator SG/SJ/G/J  
Koordinator MG/MJ  
Koordinator LG/LJ  
Coerver koordinator    Ansvarlig for å følge opp Coerver Coaching og være klubbens 

kontaktpunkt mot Coerver Coaching. 
Treningsfeltskoordinator Ansvarlig for å allokere plass til trening på de tider vi har 

tilgjengelig på baner og i haller. 
Keeperutvikler Også kursholder 
Trenerutvikler Også kursholder 

 

1.3 Ubesatte poster i 2007 
Disse postene ønsket styret å få besatt, men det lyktes ikke for 2007 å få dette til: 

• Sekretær (Styret) 
• Dommerutvikler (Sportslig utvalg) 
• Spillerutvikler (Sportslig utvalg) 
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1.4 Styret og sportslig utvalg 2007 
 

 
 
 

1.5 Styrets arbeid 
 
Styret har i 2007 bestått av særdeles selvgående personer. Det har vært avholdt jevnlige møter, 
totalt 8 møter. De viktigste saksområdene har vært: 
 

 Ferdigstillelse og drift av Lillemyra. 
 Treningstid og banekapasitet 
 Oppfølging av Coerver Coaching 
 Implementasjon av den nye sportslige planen vedtatt på årsmøtet 2006 
 Økonomi og oppfølging av treningsavgifter 
 Forbedringsprosesser i forhold til samarbeid med Fotball Senior 
 Oppstart av arbeid med tanke på å få på plass en ny kunstgressbane i 

Dragvoll/Angeltrøa området. 
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2. Økonomi 
 
Driftsregnskap Strindheim Fotball Yngres avd Oppdatert 19.1.08

Konto Regnskap 2007 Regnskap 2006 Budsjett 2007 Avvik budsj Merknad til regnskapet 2007
3010 Inntekt treningsavgift 912 872 910 540 950 000 -37 128
3020 Inntekt lodd 118 285 150 200 150 000 -31 715 Inntektsred pga 33' avgitt til Senior
3030 Inntekt sponsorer 74 500 75 000 75 000 -500
3040 Inntekt off. støtte 110 000 449 000 105 000 5 000
3050 Inntekt cup kontingenter 78 500 194 052 50 000 28 500
3060 Inntekt kiosk 135 565 0 160 000 -24 435
3080 Inntekter andre 92 861 80 000 105 000 -12 139
Totale inntekter 1 522 583 1 858 792 1 595 000 -72 417

4000 Varekostnader 175 393 89 007 90 000 85 393 Inkl kjøp av lodd til videresalg (utelatt i bud.)
6010 Kost Dommerutgifter 47 469 20 454 25 000 22 469
6020 Kost Trenerutgifter/honorar 156 341 50 000 124 000 32 341 Regn inkl avsl.støtte. 34k tilhører 2006.
6030 Kost Spillerutvikling 7 400 10 225 10 000 -2 600
6050 Kost Cup-deltakelse 106 745 98 500 100 000 6 745
6060 Kost Coerver kurs 297 600 290 500 300 000 -2 400
6080 Kost Lagsavgifter 36 642 0 0 36 642 Lagsavgifter ikke med i budsjett. 
6090 Kost Utstyr 141 006 67 224 70 000 71 006 76' til nye drakter
6095 IT og web 2 037 0 0 2 037
6099 Avskrivninger 4 216 0 0 4 216
6100 Andre kostnader 115 782 99 985 77 000 38 782 50' utgiftsført tap på fordringer fra 2006
6120 Innleide tjenester 29 680 0 0 29 680
6150 Kost Styrehonorar 41 400 0 19 800 21 600 Gjelder både 2006 og 2007
6200 Kost Drift eget anlegg 17 255 1 022 656 25 000 -7 745
6210 Kost Baneleie SKG 590 545 657 535 600 000 -9 455
6220 Kost Leie andre anlegg 98 946 25 000 25 000 73 946 Leie av rishaughallen = 80', ikke budsjettert
Totale inntekter 1 868 457 2 431 086 1 465 800 402 657

8040 Rentekostnader 27 780 23 158 23 000 4 780
8050 Bankgebyrer 1 206 0 0 1 206
8140 Renteinntekter -1 109 -8 814 -5 000 3 891
Netto finanskostnader 27 877 14 344 18 000 9 877

Årets resultat -373 751 -586 638 111 200 -484 951  
 
Balanse per 31.12.2007

1100 Anlegg 89 445
1500 Debitorer 167 991
1600 Andre fordringer 12 000
1800 Kasse 225
1900 Bank 4200.33.12571 1
1901 Bank 4200.35.37409 11 787
1902 Bank 4200.39.97574 15 370
1903 Bank 4200.44.70448 77 899
Sum eiendeler 374 717

2000 Innskutt EK 710 098
2002 Opptjent EK -586 534
2003 Årets resultat -373 751
Netto egenkapital -250 188

2100 Langsiktig gjeld 0
2101 Lån 4202.61.68869 368 055
2300 Leverandørgjeld 54 349
2400 Annen kortsiktig gjeld 202 500
Sum gjeld 624 904  
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Regnskapet føres primært etter kontantprinsippet. Dog er det for 2007 hensyntatt forventede 
kostnader og inntekter som hører 2007 til, men som per 31.12.07 ikke var betalt inn eller ut av 
konto. Det betyr også at en del kostnader som oppstod i 2006 først ble kostnadsført i 2007 (ved 
utbetaling). 
 
Regnskapet viser et underskudd på kr 373.751.  
 
Inntektene for 2007 ligger 71’ under budsjettert. Dette skyldes delvis mer tap på ubetalte 
treningsavgifter, lavere kiosksalg under Tunga-cupen (en dag ble avholdt på Eberg uten 
varesalg i SFY-regi) og noe optimistisk budsjettering på lodd-inntekter. 
 
Det største avviket fra budsjett ligger på kostnadssiden.  
 
Varekostnader er 85’ over budsjett, hvilket er lik det samlede vederlag SFY har betalt for 
loddene som gikk til videresalg i lotteriet. Det kan tyde på at det innkjøpskostnader for loddene 
ble uteglemt i budsjettet. 
 
Trenerutgifter avviker med 34’ som er identisk med trenerutgiftene for 2006 som ble utbetalt 
og kostnadsført i 2007. Det er avsatt penger i regnskapet for etteranmeldte trenerhonorar for 
2007 slik at dette ikke skal belaste 2008-regnskapet. 
 
Dommerkostnader er blitt det dobbelte av budsjettert men representerer den reelle aktivitet i 
klubben. Dette er hensyntatt i budsjettet for 2008. 
 
Utstyrskostnadene har overgått budsjettet med 70’ pga styrets vurdering av at et større antall 
lags burde bytte ut sine draktsett. 
 
Andre kostnader er 38 mer enn budsjettert. 50’ er belastet denne posten som tap på debitorer 
bokført i balansen per 31.12.06.  
 
Styrehonorar gjelder for 2006 og avsetninger for 2007. Sportslig utvalg er også tilgodesett ihht 
årsmøtebeslutning fra tidligere år. 
 
Leie av andre anlegg ble 74’ dyrere enn budsjett. Av dette er leie av Rishaughallen 80’.  
 
Styrets kommentar 
 
Regnskapet for 2007 har bokført kostnader delvis både for 2006 og 2007 der hvor 2006-
kostnader ikke ble medtatt i foregående år. I tillegg er en del poster beskjedent budsjettert på 
kostnadssiden. Imidlertid har styret nå opparbeidet en mye bedre kontroll med aktivitetene og 
kostnadene med disse og legger opp til et budsjett i pluss for 2008. Se eget punkt  
 
Balansen viser per 31.12.07 en negativ egenkapital på 250’ som utløser en handleplikt hos 
styret. Egenkapitalen er besluttet gjenopprettet gjennom drift. Andre tiltak anses ikke som 
nødvendig. 
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BUDSJETT
Strindheim Fotball Yngres

BUDSJETTPERIODE: 2008

INNHOLD

RESULTATBUDSJETT

BALANSEBUDSJETT

LIKVIDITETSBUDSJETT

Dato: 21.01.2008
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RESULTATBUDSJETT
I 1000 kr Budsjettperiode 2008

Konto Total Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Treningsavgifter 1 662 0 538 0 293 0 831 0 0 0 0 0 0
Sponsorinntekter 125 0 25 25 0 50 0 0 0 0 25 0 0
Offentlig støtte 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 25
Utleie anlegg 30 0 0 0 5 5 5 0 5 5 5 0 0
Cup-kontingenter 75 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0
Kiosksalg 135 0 0 0 0 0 0 0 0 135 0 0 0
Andre inntekter 50 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0
SUM SALG 2 202 0 563 25 298 55 886 0 5 215 130 0 25
Varekjøp 90 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0
SUM KJØP 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRUTTOFORTJENESTE 2 112 0 563 25 298 55 886 0 5 215 130 0 25
Trenerhonorar 157 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 127
Øk.medarbeider 28 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
SUM FAST LØNN 185 0 3 3 3 3 3 3 33 3 3 3 130
Avskrivning på bygninger 18 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Spillerutvikling 15 0 0 0 0 3 3 0 3 3 3 0 0
Cup-kontingenter 159 0 0 0 0 32 32 0 32 32 32 0 0
Coerver Coaching 358 0 0 0 0 90 90 0 90 90 0 0 0
Lagsavgifter 44 0 0 20 0 0 12 12 0 0 0 0 0
Utstyr 70 0 0 0 30 30 5 0 5 0 0 0 0
It og web 11 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Styrehonorar 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Drift eget anlegg 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Baneleie SKG 692 88 88 88 33 52 52 52 52 52 44 44 44
Baneleie andre anlegg 49 39 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
Porto 12 0 0 5 0 1 0 0 0 5 0 1 0
Andre kostnader 72 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Tap på fordringer 249 0 0 54 29 0 83 0 0 83 0 0 0
SUM FASTE KOSTNADER 1 793 135 99 178 103 218 287 75 192 285 90 56 75
DRIFTSRESULTAT 134 -135 462 -155 192 -166 596 -77 -220 -73 38 -58 -179
Rentekostnader 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
SUM RENTEKOSTNADER 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
RESULTAT 104 -138 459 -158 189 -168 594 -80 -222 -75 35 -61 -182  
 
 
 

BALANSEBUDSJETT
Budsjettperiode 2008

I 1000 kr

I.B U.B I.B U.B
Immatrielle eiendeler mv. 0 0 Innskutt egenkapital 710 710
Tomter, bygninger, eiendom 89 91 Private uttak/skatter 0 0
Tr.sportmidl, inv, maskiner 0 0 Opptjent egenkapital -961 -767
Finansielle anleggsmidler 0 0 SUM EGENKAPITAL -251 -57
SUM ANLEGGSMIDLER 89 91

Avsetning for forpliktelser 0 0
Varelager og forskudd lev. 0 0 Langsiktig gjeld 368 338
Kundefordringer 180 25 SUM LANGSIKTIG GJELD 368 338
Merverdiavg., opptj. Tilsk. 0 0
Andre fordringer 0 0 Kortsiktige lån 0 0
Kortsiktige finansinvest. 0 0 Kassekreditt -105 -112
Kontanter og bankinnskudd 0 0 Leverandørgjeld 54 37
SUM OMLØPSMIDLER 180 25 Skattegjeld 0 0

Skattetrekk og andre trekk 0 0
Skyldige offentlige avg. 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 203 0
SUM KORTSIKTIG GJELD 152 -75

SUM EIENDELER 269 116 SUM GJELD OG EGENKAPITAL 269 206

 
 
Budsjettet forutsetter en endring i treningskontingene. Se egen sak.
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MÅNEDLIG BALANSEBUDSJETT
I 1000 kr Budsjettperiode 2008

I.B Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Bygningsmessige anlegg 89 89 87 91 94 97 101 99 97 96 94 92 91
Kundefordringer 168 88 651 25 298 55 886 0 5 215 130 0 25
Andre fordringer på selskap i samme konsern 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUM 269 189 751 116 392 152 987 99 102 311 224 92 116
Aksjekapital 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710
Annen egenkapital -961 -961 -961 -961 -961 -961 -961 -961 -961 -961 -961 -961 -961
Årets resultat 0 -138 321 164 353 185 779 699 477 402 437 376 194
Gjeld til kredittinstitusjoner 368 366 363 361 358 356 353 351 348 346 343 341 338
Kassekreditt (aut.) -105 42 269 -219 -105 -245 5 -736 -567 -240 -259 -310 -112
Leverandørgjeld 54 68 49 61 36 108 101 37 95 145 44 27 37
Avsetninger for forpliktelser 203 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUM 269 189 751 116 392 152 987 99 102 401 314 183 206  
 
 

UTVIKLING LIKVIDITET

-400

-200

-

200

400

600

800

I.B Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Saldo KK/driftskonto

Limit

 
 
Negativ kontantbeholdning i februar avhjelpes med henstilling til leverandører (for det meste 
Strindheim Kunstgress) om noe forsinket betaling. I tillegg legges det opp til en tidligere 
fakturering av de eldste alderstrinn for vår-kontingenten. Den prognoserte likviditeten er ikke 
tilfredsstillende men akseptabel ut fra den økonomiske stillingen avdelingen befinner seg i. 
Styret vil følge opp likviditeten fortløpende i alle styremøter gjennom året. 
 
Forslag til treningskontingenter 2008 som forutsatt i budsjettet 
 

A L D E R 
J19 G16 T1 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7
  5 000    5 000    4 000    4 000    3 500   3 500   2 000   2 000      750      750       550       550 
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3. Sportslig  
Det har i sesongen 2007 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 
2007 

Antall lag 
Endring 

G16 2 4 +2 
J16 1 1 1 
G14 3 2 -1 
J14 1 2 +1 
G13 4 4 0 
J13 2 2 0 
G12 7 7 0 
J12 5 4 -1 
G11 5 7 +2 
J11 3 3 0 
Mini/knøtt 36 45 +9 
Sum 69 81 +12 

 
Den store endringen av antall lag skyldes i hovedsak at vi utvidet aktiviteten til også å omfatte 
elever fra 1. trinnet. Årets G16 lag er også en bidragsyter til økningen – det er meget godt 
arbeid som ligger bak å beholde hele 4 lag på G16 nivå, spesielt når 90% av spillerne fra 92-
kullet. 

3.2 Antall spillere 
 2006 2007 Endring

Antall 
Endring 
i % 

Ant. spillere 682 758 76 +11 
 
Vi har i år en markant økning i antall spillere. De foregående årene har veksten i antall spillere 
vært noenlunde konstant, med et lite avvik forrige år. Det forventes en økning i antall spillere 
som følge av utbyggingen av områder i lagets rekrutteringsområde.  

 

Lag 2006 
Antall spillere 

2007 
Antall spillere 

Endring 

G16 27 63 +36 
J16 16 17 +1 
G14 52 41 -11 
J14 18 25 +7 
G13 58 65 +7 
J13 32 48 +16 
G12 69 45 -24 
J12 55 35 -20 
G11 43 60 +17 
J11 40 42 +2 
Mini 272 317 +45 
Totalt 682 758 +76 
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4. Sammendrag fra årsklassene 
 
Her følger et sammendrag for de forskjellige årsklassene. 

4.1 Knøtt + MG/MJ 
I sesongen 2007 har vi i aldersgruppen 7-10 år hatt 36 lag (29 gutte- og 7 jentelag) fordelt på 
1997, 1998, 1999 og 2000 årgangene. Dette er en økning på 9 lag fra 2006 noe som skyldes 
tilveksten av en ekstra årgang. 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.  
 
Det er viktig at MG/MJ lagene fortsatt får mye tilgang til kunstgressbanene på 7’er banen og 
Lille-Myra i 2008. 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. Jentelagene i 1997 og 1998 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 
 
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 å spille mot andre lag i kretsen. 
 
Som i fjor har minilagene vært balljenter/-gutter for senior på deres hjemmekamper. Det har 
imidlertid vært noe problemer med oppmøte på disse kampene. 
 
Ved rekruttering av nye knøttespillere ble det sendt ut brev til 1. og 2. klassingene ved Åsvang 
skole og Strindheim skole i mars måned. 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.  

4.2 LG/LJ 
LG/LJ spiller 7’er fotball, d.v.s. 6 utespillere pluss målvakt og i 2007 har det vært påmeldt 20 
lag til kretsen sine serier for årskullene 95/96.  
 
Nøkkeltallene for de ulike klassene er gitt i tabellen nedenfor: 
 
Årgang Antall 

lag 
Spillere Seriekamper pr 

lag 
Trenere Foreldrekontakter/ 

oppmenn 
LG 95 4  45 14-16 9 1 
LJ 95 4 35  16-18 8 2 
LG 96 7 60 14-16 10 1 
LJ 96 5 42 14-18 10 2 
Sum totalt 20 182  37 6 
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Gjennomsnittlig har hvert lag spilt ca 15 kamper, og SFYA har avviklet 153 hjemmekamper i 
2006 for  LG/LJ lagene.  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. I tillegg til CC har hver treningsgruppe fått tilbud om minimum1 trening på kunstgress. 
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.  
 
23 spillere fra LG95 og 10 spillere fra LJ95 er påmeldt til sonesamlinger for sesongen 2008. 
 
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. 
 
Det har i 2007 vært opprettet et satsningslag på G16 nivå. Dette har fungert godt i forhold til å 
produsere spillere til senior/junior-nivå og ordningen har blitt videreført for 2008. G16 laget ble 
nummer 2 i kretsen, med et forsmedelig tap i siste kamp som førte til at kretsmesterskapet 
havnet i Alvdal. G16 laget ble mester i Skandia cup, noe også G13 laget ble. Som eneste 
turnering der G13 har satt sammen et best mulig lag, førte det til cup-seier. Spesielt har 92-
årgangen greid å holde på spillere. 93-årgangen vant 2. divisjon etter at de hadde omstrukturert 
sammensetningen av lagene. 
 
Strindheim bli i 2007 kåret til beste klubb i både Skandia cup og i Malvik cup, noe som viser at 
det gror godt. Dette til tross for at lagene i hovedsak er satt sammen uten topping og med fokus 
på at alle skal spille.  
 
På jentesiden har det også vært drevet godt og det er veldig artig at yngres avdeling i 2008 
sesongen kan utvide sin aktivitet til også å dekke J19, noe som er mulig gjennom gode 
årganger med ivrige jenter i både 91, 93 og 94.  
 
Oversikt over lag: 
 
Årgang Spillere Trenere Foreldrekontakter/ 

Oppmenn 
SG 94 65 5 1 
SJ 94 48 6 2 
SG 93 41 5 2 
SJ93 25 5 1 
G91-92 63 6 1 
J91-92 17 3 1 
Sum totalt 239 30 8 
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5. Baner 

5.1 7er kunstgressbane på Myra 
Også i 2007 har det vært jobbet med ferdigstilling av banen, og fundamenter for ballnettet er nå 
ferdig, og vil bli hengt opp ila. Våren 2008. Ferdig-regnskap for bane er ikke sendt inn men vil 
bli gjort ila. våren 2008 slik at vi får utbetalt de resterende 15 % av spillemidlene som er 
innvilget. 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. 

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.  
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Dato Aktivitet 
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. 
01.10.2007 Fundamenter for ballnett blir ferdigstillt. 

 

5.2 Ny 7’er kunstgressbane i Dragvoll / Angeltrøa området. 
Det ble høsten 2007 opprettet en komitè som skal se på om vi kan få på plass en ny 7’er 
kunstgressbane i Dragvoll / Angeltrøa området. Komiteen har hatt et møte med Trondheim 
kommune, og det er foretatt aksjoner med tanke på å få på plass endelig lokalisering. Dette vil 
bli et viktig arbeid å videreføre i 2008.  
 
Det er særs viktig at det blir etablert gode treningsforhold i nærområdene til Åsvang-skolen, 
både for å korte ned veien for de yngste spillerne i det området og for å minke det totale trykket 
på banene på Myra. 
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6. 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, og Dragvoll. 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 i helgene.  
 
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 som ønsket det i Rishaughallen. 
 
Arbeid med å bedre treningsforholdene må fortsette i årene framover. Utbyggingstempoet av 
nye boliger er stort i området, og medlemstallet vil stige så dette er viktig å følge opp framover. 
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7. 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 2007 skiftet ut 200 drakter og 400 fotballer. 
 
Det bør vektlegges i framtidige forhandlinger med Umbro , at man må betale dyrt for å få god 
kvalitet på fotballene fra Umbro , kontra diverse konkurrenter. 
Vi har vært 100% lojale til avtalen med Umbro , men vi sliter med ballkvaliteten. Dette bør 
vektlegges i ny avtale fra 2009. 
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8. Sportslig utvalg, sportsplan, aktiviteter og måloppnåelse 
 
Sportslig utvalg har hatt følgende sammensetning i 2007 og har hatt hovedfokus på planlegging 
og gjennomføring av de sportslige aktivitetene. Størstedelen av dette arbeidet har vært å 
implementere ny sportsplan og videreføring av Coerver Caoching i SFYA. Siden 2006 har 
Coerver Caoching vært inkludert som en fast tilbud for alle spillere mellom 11 og 14 år (LG/LJ 
og SMG/SMJ). Dette etter en prøveperiode i vårsesongen 2006 og etter at en grundig 
evaluering ble foretatt før høstsesongen 2006.  
 
Sportslig utvalg har bestått av følgende personer: 
Tittel Navn 
Sportslig leder Ole Martin Winnem 
Utdanningskoordinator Christian Haugen 
Ungdomskoordinator Karin Evjen 
Lillekoordinator Tor Tronæs 
Mini/knøtt koordinator Lillian Kallekleiv 
Keeperutvikler Arne Bonde 
Coerverkoordnator Tage Røsten 
Treningsfeltkoodinator Leidulf Nordang 

 
Det har vært jobbet med å skaffe en spillerutvikler og en dommerkoordinator, og i en liten 
måned hadde vi funnet en dommerkoordinator, men på grunn av flytting ble ikke arbeidet til 
denne personen igangsatt. Det vil i 2008 bli innført en egen rolle for håndtering av 
kampflytting. Dette for å redusere arbeidspresset til treningsfeltkoordinatoren i forhold til 
dagens situasjon.  
 
For 2008 har det vært gjennomført flere runder hvor nye medlemmer til sportslig utvalg har 
blitt etterspurt, men fortsatt er det enkelte roller som står åpen for neste sesong. Sportslig leder 
vil fortsette arbeidet for å fylle disse rollene.  
 

8.1 Sportsplan 
Sportsplanen har vært et nyttig arbeidsredskap både for sportslig leder og for trenere og andre 
tillitsvalgte i klubben. Dette er et steg på målet om å forankre og implementere planen i hele 
organsisasjonen. I sportslig utvalg har i denne perioden valgt å prioritere hospitering og bruk av 
dette som et verktøy for spillerutvikling. Det har vært flere møter 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. Det er imidlertid fortsatt et område som må jobbes med i årene 
framover. Coerver Caoching har vært innført som obligatorisk treningstilbud med 
utgangspunkt i at SFYA ønsker å være best med ball. 
 
Organisering av treningsgrupper slik det er beskrevet i sportsplanen er nesten fullstendig 
implementert. I 2008 blir det etablert en egen G15 serie hvor vi vil stille med 3 lag (2 G15 lag 
og 1 G14 lag). Vi vil også videreføre satsningslaget under ledelse av Åge Dahl. Dette laget 
består av de største talentene i 92,93 og 94 årgangen, med hovedvekt på 92. Et kvalitetsstempel 
på det arbeidet som har foregått er at 3 spillere fikk tilbud fra RBK i høst, men 2 av disse valgte 
og bli i Strindheim etter en totalvurdering av tilbudet.  
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8.2 Aktiviteter 2007 
Det har i 2007 blitt arrangert flere keeperkurs basert på opplegg fra Arne Bonde. Kursene har 
vært gjennomført for trenere/foreldre og med ungene som markører og vi har på den måten fått 
gjennomført egne keepertreninger for ungene. I regi av CC har det også vært gjennomført et 
lite trenerkurs, noe som har vært med på utvikle kompetanse til trenerne i klubben. På høsten 
har totalt 9 trenere meldt seg på Trener I kurs som blir gjennomført i løpet av vinteren og totalt 
15 trenere har meldt seg på aktivitetslederkurs i regi av kretsen. Et kurs som blir gjennomført 
vinteren 2008.  
 

8.2.1 Dommerkurs 
Det er avholdt klubbdommerkurs i egen regi med 22 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. Det er imidlertid viktig av i 
også klarer å motivere spillere til å ta høyere nivå dommerutdanning i framtiden.  
 

8.3 Måloppnåelse 2007 
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) 

8.3.1 Ferdighetsmerke 
I 2007 har totalt 83 spillere tatt minimerke i regi av trenerne. I tillegg har mange spillere tatt 
minimerke i regi av fotballskoler. I 2006 tok 179 spillere i SFYA ulike minimerker (128 blått 
og 51 rødt) , mens det i 2005 var 132 og 2004 var 240 spillere som tok ferdighetsmerker.  
 
Strindheim Fotball Yngres Avdeling ligger fortsatt høyt på landsbasis med det antall 
merkeprøver som er gjennomført i 2007. Mest gledelig er det at vi så mange som 19 spillere 
har tatt merke på høyere nivå. Dette bør det imidlertid jobbes videre med de neste årene. 

8.3.2 Representasjon på sonenivå 
Målet var 3 spillere på sonesamling og 1 spiller på kretslagsnivå. 
 
Alderstrinn Sonenivå Kretsnivå Landslag 
Gutter 91   0 
Jenter 91   0 
Gutter 92 4 1 1 
Jenter 92   0 
Gutter 93 4 1 0 
Jenter 93 6 - 0 
Gutter 94 15 - 0 
Jenter 94 4 - 0 
Målsetning 3 1 0 
Måloppnåelse Meget bra Ok Meget bra 
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8.3.3 Trenerkompetanse 
På grunn av endringer i kretsens organisering rundt trenerkurs så har det vært en frustrerende 
sesong. Vi har prøvd å få godkjent at interne krefter skulle arrangere trenerkurs, men dette har 
til slutt blitt avvist. Nå er vi imidlertid i god dialog med kretsen og det gjennomføres 
aktivitetslederkurs i januar hvor 19 trenere deltar fra yngres avdeling. I tillegg er 9 trenere i 
gang med Trener I kurs denne vinteren.  

8.3.4 Antall lag i de ulike årstrinn 
Det er valgt å måle kun i eldste klasse, d.v.s. Gutter og Jenter (16 år): 
 
Lag 2007 

Antall lag 
Mål 2007 
Antall lag 

Måloppnåelse

G16 4 3 OK 
J16 1 1 OK 
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9. Tunga Cup 2007 
Tunga Cup ble i år arrangert for 20. gang. Minijenter/gutter sparket i gang cupen lørdag 
morgen 22. september. Dette var sesongens siste cup for de aller fleste, og det var tydelig at 
ungene gav alt. 
 
Lillejenter/gutter var i aksjon helga etter miniputtlagene. I år som i fjor var det fullt i denne 
klassen, og vi hadde dessverre ikke plass til alle lagene som ville delta. I år benyttet vi banene 
både på Myra og på Eberg den siste lørdagen, fordi en A-kamp kom i konflikt med Tunga-cup. 
Også denne helgen var idrettsgleden på topp, og mye fin fotball var å se. Været var ikke like 
godt som i fjor, men vi kan ikke klage. Vi hadde en del solglimt i år også. 
 
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 også rette en takk til alle de foreldrene som stilte frivillig i cupkomiteen, og til de 
foreldrene som bakte, hadde vakter, og salg under arrangementet. 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 vil også takke våre leverandører og sponsorer for både materiell, og økonomisk støtte. 
 
 
Vi oppnådde et godt økonomisk resultat i Tunga Cup 2007 som bidrar til økonomisk drift av 
aktiviteten til barn og unge i laget. 
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10. 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 
Sparebank 1 1 år 2007 
Umbro 5 år 2008 

 
 

11. Informasjon 

11.1 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.  
 
Bruken av websidene våre har et økt i 2007. Mye av dette skylders at vi har fått på plass en 
Web ansvarlig. Vi øker videre fokus på å forbedre våre websider i 2008. Vi vil også oppgradere 
den løsningen vi har i dag, med tanke på forenkelt brukergrensesnitt og mulghet for å opprette 
faste epostadresser for mye brukte kontaktpunkt i klubben. (f. Eks. Egen epostadresse for 
trenere). (www.silyngres.no) 
 

12. Lotteri 
2007 ble det for første gang valgt å benytte et skrapelodd lotteri istedet for det tradisjonelle 
lotteriet som senior har administrert. Dette var et lotteri som ble kjøpt fra Fotball-lotteriet. I 
forrkant av lotteriet så det ut som om dette var noe som ville gi oss omtrendt like stor 
inntjening som det foregående lotteriet, og at formen på lotteriet skulle være slik at det ble 
enklere å få solgt lodd-og dermed også føles som en mindre belastning for de som skal selge og 
administrerer dette på lag-nivå.  
 
Imidlertid må vi konkludere med at inntjeningen langt fra ble som forventet. Vi hadde et svinn 
på loddsalget på over NOK 10000. I tillegg solgte vi totalt 3000 lodd mindre enn forventet. Vi 
fikk istand en ordning med Strindheim skole (5. trinn) som tok i mot de overskytende loddene 
og samlet sammen lodd med gevinst og sendte inn. Disse gevinstene vil bli brukt i et loddsalg 
på Strindheim skole – der overskuddet går til Redd Barna. 
 
Administrativt sett ble det også en mye større jobb enn beregnet siden frister for henting av 
lodd og levering av penger av mange ikke ble overholdt. Dermed ble det utover høsten mye 
oppfølging og vanskelig å beholde oversikten. 
 
Dersom man istedet for loddsalg legger ned like mye krefter fra styret på sponsorsiden vil det 
trolig være mye enklere å få inn tilsvarende beløp som loddsalget genererte. 
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13. Sluttord 
 
Som en oppsummering av året 2007 ønsker styret å trekke fram en del av de sakene vi har 
arbeidet med og samtidig kommentere hendelser og utviklingstrekk i året som har gått. 
 
Vi kan konstatere at 2007 har vært preget av at det sportslig har gått svært bra – med mange 
strålende resultater. Coerver Coaching har er fortsatt en suksess – og vi ser at det nivået på våre 
spillere i de aldersgruppene som deltar på CC er veldig bra. Vi konstaterer også at vi greier å 
beholde spillerne til de er 16 – og her går all honnør til trenerne i de eldste aldersklassene 
som har lagt ned et betydelig og godt arbeid. 
 
Samarbeidet med Fotball Senior har vært bra. Vi har imidlertid fortsatt betydelig forbedrings 
potensial i forhold til samhandling når det gjelder overgang fra G16 til rekrutt og junior. Å 
jobbe videre med dette blir viktig i 2008 – særlig med tanke på at Strindheim Fotball mest 
sannsynlig vil skilles ut fra Stindheim Idrettslag ila. 2008. Dette vil medføre at det må meldes 
overgang fra Stindheim Yngres til Stindheim Snr. 
 
Oppfølging av sportslig plan (som var ny våren 2007) har også vært sentralt. Her er det ila. 
2008 avdekket områder der Sportslig plan kunne vært justert, evt. utdypet mer. Sportslig Leder 
har jobbet med tilleggsdokumentasjon til Sportslig plan som vil utfylle mye av dette. Styret 
konstaterer at den sportslige utviklingen i klubben er inne i en veldig god periode. Også her må 
styret få lov til å berømme det arbeidet som legges ned av våre trenere. 
 
For 2007 hadde styret disse satsningsområdene: 

• 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.) 
 

Det vi ikke greide å få til godt nok var andelsbrev og åpningsfest på Lillemyra. Vi hadde 
imidlertid et familiearrangement på våren som pga. et ufyselig være nok ikke fikk den 
oppslutningen vi hadde håpet på. 
 
For 2008 vil satsningsområdene være: 

• Innføre MOT skolering som kompetansetiltak for alle trenere og som tilbud til alle 
foreldrekontakter som ønsker det. 

• Følge opp en evt. omstrukturering av Strindheim Fotball Snr. slik at det ligger gode 
modeller i bunnen for hvordan spillere ivaretas ut over G16. 

• Få på plass en egen økonomi komité som kan jobbe inn nye sponsorer. 
• Jobbe videre med å få på plass en bane til i Angeltrøa/Dragvoll området. 

 
Trondheim, den 27. januar 2008 

 
Jens Ingvald Ornæs 

(sign.) 
Ole Martin Winnem 

(sign.) 
Torgeir Fossli 

(sign.) 
Svein Tinnen 

(sign.) 
 Leif Bolsø 

(sign.) 
Alf Dørum 

(sign.) 
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14. Årsrapporter fra lagene 
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G15-4 
 
Trenere: 

 Foreldrekontakter:  

Mads Nesjan  Roar Brækstad  
Erling Ryeng    
    
Spillere:    
Kai Erik Karlsen Markus Løvø   
Roar Forbord Bjørn Christian Svarstad  
Fredric Søbstad Even Vesterhus   
Fredrik Helland Ole Petter Midtlyng   
Mats Brækstad Lars Erik Rostad   
Preben Fonn Jørgen Bakken   
Mats Rasmussen Kevin Berg Tinglund   
    
Kommentar: spillergruppa ble utover våren redusert gjennom avgang. Dette medførte 
at vi var avhengige av lån fra spillere fra andre SIL lag. Dette gikk greit – samarbeidet 
med noen av de andre lagene fungerte godt, og særlig under høstsesongen da dette 
laget utgjorde et kamptilbud for de spillerne som ikke fikk nok spilletid på 1.laget. 
 
Trening:  
Trening 3 ganger i uka -  tirsdag, torsdag og lørdag 
 

 

Serie/kamper: 
Deltok i 3.div G16. Endte på 5.plass i vårsesongen og 4 plass i høstsesongen 
 

 

Cuper: 
Malvikcup: 1.plass 
Heimdal Indoor: 1. plass(91), 3.plass(92) 
Fjernvarmecup: 1.plass 
Skandiacup: Røyk ut i gruppespillet 
Storsjø: Røyk ut i 16.dels. 
 
Sted og Dato: 
Bodø 15.Januar 
2008 

 
Sign: 
Mads Nesjan  
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SESONGRAPPORT 2007: STRINDHEIM G15/16 SIL-3 
    
Trenere: Anders Werner Øfsti Foreldrekontakt:  
 Bjørn Bakken   
  Oppmenn:  
    
Spillere: Adrian Abelsen Gisle Bakken Martin Buan Øfsti 
 Emir Taso Thomas Firing Mats Ingebrigtsen 
 Robert Østmo Espen Moen William Adrian Husby 
 Eivind Andre Bjørnø Jo Tran Petter Erlandsen 
 Sjur Bakken   
Trening: 
I vinter, frem til sesongstart trente vi 2 ganger pr. uke, sammen med de SIL’s 2 andre G15-lag. Resten 
av sesongen har vi trent 3 ganger pr. uke. Jevnt bra oppmøte, spesielt av ca. 10.  
 
Serie/kamper: 
Vi er et rent 15 årslag bestående av spillere som har spilt sammen siden de begynte som miniputter.  
Meldt laget derfor på i 3. divisjon for vårsesongen. Ble nr. 5, dvs. 3. divisjon i høstsesongen også. Flott 
3. plass. Jevnt over gode prestasjoner, bl.a. med flere seire mot rene 16-årslag.  
 
Cuper: 
Skandia cup: Nr. 2 i pulja og videre til A-sluttspill. 2-3 tap for Flatås 1 i 8-delsfinale, etter 2-0 ledelse 
ved pause og scoring på tvilsom straffe i sluttminuttene. Lagets beste prestasjon i Skandia cup – 
fremgang hvert år.  
Norway Cup: Veldig flott opplevelse, sosialt og sportslig. Nr. 2 i pulja og videre til A-sluttspill, etter 
avgjørende scoring 2 minutter på overtid i siste kamp. 0-1 for 64-delsfinale. Meget god innsats av våre 
15-åringer og 2 14-åringer mot 16-årslag.  
 
Statistikk: 
24 kamper i serie og cup; 15 seire – 2 uavgjort – 7 tap. Totalt antall scorede mål for laget vårt i år 
(serie og cuper) - 107. Totalt antall baklengs (serie og cuper) - 58.  
24 kamper for laget (alle): Robert, Gisle og Martin. 22 kamper: Espen, Mats og Adrian. 
 
Merkeprøver: 
Vi har ikke gjennomført merkeprøver. 
 
Avslutning: 
 
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 i år også. Det er et veldig godt miljø i laget, 
guttene fungerer veldig godt sammen. 

 Treningssamarbeid med de andre G15-lagene har fungert bra. 
 Vi har en liten spillerstall, og har til kamp lånt spillere fra de to andre G15-lagene, men også fra 

G16-laget og G14. Det har fungert bra.  
 5 spillere fra G13 (94-årgang) har i september/oktober hospitert på våre treninger. De har også 

fått prøvd seg i kamp for vårt lag.  
 5 av våre spillere deltok på Småtrolluka i Rindal, som er en fotballskole etter NFF/Tine-

modellen. 
 
Sted og Dato: 
 Strindheim 24.10.07 Sign: Anders Øfsti/Bjørn Bakken 
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SESONGRAPPORT STRINDHEIM G14  
Lag:  År:  
Strindheim 1  1993  
Strindheim 3  1993  
Trenere:  Foreldrekontakter:  
Roar Bye  Kjell Magne Størseth  
Truls Røkke  Hans Petter Faaness  
Espen Müller  Oppmenn:  
Jørn Bakken    
Arne Bolme    
Spillere vårsesong:    
Strindheim 1  Strindheim 3  
Sivert Sagmo 
Sømme Bjørn Ante Røe Andreas Kjeldstad 

Eriksen Anders Røe 

Vegard Lundby Brage Vasseljen Andreas Kjeldstad 
Eriksen Edvard Kjøl Berg 

Asgeir Bromstad Dag Krogstad Eirik Skommo Erik Borg Kolsung 
Eirik Bromstad Ferdinand Hansen Espen Paulsen Espen Bye Marhaug 

Emil Røkke Haakon Lie 
Hokstad Kristoffer Adde Fridtjof Faaness 

Vegard Storaas Jørgen Fjølstad Mads Jørgensen 
Frengen Julian Refsland 

Fredrik Ødegård Bye Jørgen Sanderø Marius Koppang Martin Berre 
Leif Jørgen Langø Kevin Hirsch Sigve Bakken Bolme Pål Arne Andersson 
Ulrik Müller Max Tømmerdal Tarjei Bakken Sjur Bakken 
Pål Henrik Langø Ninos Merkhaey  Tommy Brøndbo Duklæt 
Øyvind Haugen 
Gressetvold Petter Røllvåg   

    
    
    
Spillere høstsesong:    
Strindheim 1  Strindheim 3  
Sivert Sagmo 
Sømme 

Andreas Kjeldstad 
Eriksen Anders Røe Bjørn Ante Røe 

Vegard Lundby Eirik Skommo Edvard Kjøl Berg Brage Vasseljen 
Asgeir Bromstad Kristoffer Adde Erik Borg Kolsung Dag Krogstad 

Eirik Bromstad Mads Jørgensen 
Frengen Espen Bye Marhaug Ferdinand Hansen 

Emil Røkke Marius Koppang Fridtjof Faaness Haakon Lie Hokstad 

Vegard Storaas Sigve Bakken 
Bolme Martin Berre Jørgen Fjølstad 

Fredrik Ødegård Bye Tarjei Bakken Pål Arne Andersson Jørgen Sanderø 
Leif Jørgen Langø Espen Paulsen Sjur Bakken Kevin Hirsch 

Ulrik Müller  Tommy Brøndbo 
Duklæt Max Tømmerdal 

  Pål Henrik Langø Ninos Merkhaey 

  Øyvind Haugen 
Gressetvold Petter Røllvåg 
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Trening:  
Allerede etter forrige sesong ble G14 lagene slått sammen til en felles spillergruppe. Treninger 
har vært gjennomført gjennom hele vinteren. Det var imidlertid dårlig oppmøte på trening i 
vinter. Dette skyldes nok at svært mange av spillerne også spiller håndball. Fra påske har det 
vært to fotballtreninger per uke, tirsdag 16.30 - 17.30 og torsdag 20.30 - 21.30. 
Treningsoppmøtet i vår og høst har vært bra. Imidlertid har mange kamper kollidert med 
treninger, spesielt for Strindheim 1 i høst. Spillerne har også deltatt på CC på onsdager. Her 
har oppmøtet vært dårlig. I tillegg har det vært felles løpetrening med håndball på mandager. 
 
Treningene har gjennom hele sesongen stort sett vært gjennomført med samme opplegg for 
alle spillere. Det har vært fokusert både på tekniske ferdigheter og samhandling. Treningene 
har for det meste vært todelte. Første halvdelen har vært brukt til forskjellige øvelser, mens 
andre halvdel har vært brukt til spill, enten som to lag på 11-er bane, eller fire lag på 7-er bane. 
Dette har vært litt avhengig av hvor mange det har vært på den enkelte trening. 
 
I løpet av sesongen har en del spillere meldt fra at de slutter med fotball, samt at noen også har 
varlet at de ikke fortsetter etter denne sesongen.  

 

Serie/kamper: 
Til vårsesongen ble det meldt på tre lag i 2. divisjon basert på lagene fra forrige sesong, men 
allerede før kampene startet viste det seg at det ikke var grunnlag for tre lag. Strindheim 2 ble 
derfor trukket fra serien og slått sammen med Strindheim 1. Strindheim 1 besto da av spillere 
fra Strindheimskolen, mens Strindheim 3 besto av spillere fra Åsvang. Strindheim 1 endte på 
3. plass i serien med 4 seire og 3 tap. Strindheim 3 ble nummer 7 med 2 seire og 5 tap. 
Strindheim 3 rykket derfor ned til 3. divisjon i høstsesongen. Trenerteamet valgte derfor å 
endre lagsammensetningen for å styrke det laget som fortsatt skulle spille i 2. divisjon. 
 
Strindheim 1 vant alle sine kamper i avd. 02 i 2. divisjon i høst og spilte semifinale mot 
Nidelv. Denne ble til slutt vunnet (fortjent) på loddtrekning etter uavgjort både på mål og 
cornere. Finale i 2. divisjon ble spilt mot Nærøy. Kampen gikk på nøytral bane, Steinkjer, og 
endte 1-1. Strindheim 1 vant imidlertid fortjent med flere cornere. 
Strindheim 3 greide seg brukbart i 3. divisjon og endte på 5. plass i avd. 08 etter 2 seire, 1 
uavgjort og 3 tap. 

 

Cuper: 
I vårsesongen deltok Strindheim 3 på Skandiacup. Til tross for en svak vårsesong i serien 
gjorde laget det meget bra i Skandiacup. Laget vant sin pulje og spilte 1/8-dels finale mot 
Sandnessjøen som laget vant. I 1/4 finalen møtte laget Kolstad. Kolstad vant etter 
ekstraomganger. Kolstad vant for øvrig Skandiacup i G14. 
Flere av spillerne fra Strindheim 1 spilte for G15 lag i Skandiacup. 
 
Før serien startet i høst deltok både Strindheim 1 og Strindheim 3 på Ørland cup. Dette var 
første gang med ny laginndeling. Strindheim 1 vant cupen. 
Merkeprøver: 
Ingen merkeprøver er avholdt. 
Avslutning: 
Planlagt tradisjonell avslutning med pizza og brus senere i høst. 
Sted og Dato: 
Trondheim 
2007-10-24 

Sign: 
Roar Bye 

Sign: 
Truls Røkke 

Sign: 
Espen Müller 

 Sign: 
Jørn Bakken 

Sign: 
Arne Bolme 
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SESONGRAPPORT STRINDHEIM  
Lag: G94-4 År: 2007 
    
Trenere: Arne Øvereng Foreldrekontakter: Arne Øvereng 
 Ståle Høyem   
    
  Oppmenn: Arne Øvereng 
    
    
Spillere: Ødegård Nikolai  
 Aasvestad Martin  
 Romunstad Olav  
 Høyem Bendik  
 Bjørnstad Birger  
 Midtbø Sindre  
 Srikaran Yagavan  
 Tangen Eivind  
 Øvereng Simen  
 Sørloth Aleksander  
 Elvsveen Aslak  
 Solemsli Nicklas  
 Kvitland Petter  
 Schevik Lars  
 Alsvik Vegard  
 Tveit Jakob  
    
Trening: 2 treninger pr uke + Coerver. 3 stk har i høst hospitert på treninger til G92. Fikk også 
prøve seg i et par kamper på tampen av sesongen. 5 stk fra laget er med i stallen til sone 
Ranheim utviklingsklubb. 
 

 

Serie/kamper: Avdelingsvinner. Utslått i kvartfinalen i kretsmesterskapet.  
  

Cuper: Laget ble nr 2 i KM innendørs/ Malvik-Cup i februar. 5 stk på laget deltok på 
vinnerlaget i Skandia Cup. Flere var med og vant B-finalen i Hydrocup i mai samt på Norway 
Cup i juli. 
 
Merkeprøver: Ikke gjennomført 
 
Avslutning: Skal gjennomføres som kick-off til sesongstarten. 
 
Sted og Dato: 
 26.12.07 Sign: Arne Øvereng 
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SESONGRAPPORT 2007: STRINDHEIM G-94, Lag 3 
    
Trenere: Stig Rune Smedås Foreldrekontakt: Vidar H.Halvorsen 
(Felles SIL 3 & 4) Einar Hjorthol   
 Ståle Høyem Materiell:  
 Arne Øvereng   
    
Spillere: 16 Andreas Almåsbakk Runar Bakken Smedås  Henrik Halvorsen 
 Simen T.Hjorthol Kristoffer Hoås Marius S.Johansen 

 

Håkon Sand Even Mjølnerød Espen Kulseth 
Fred Forbord Yngve Bø Sikko Jørgen Øverland 
Eskil Røkke Brage Haug Frederick Johnsen 
Daniel Hernes (sluttet ila 
sesongen   

   
   

Trening: 
skriv kort om hvor og hvordan treningene er gjennomført, oppmøte, treningsutbytte, kvalitet osv. 
Januar – april: 1 trening på 11’er kunstgress per uke. Felles med SIL 1, 2, 3 og 4. To treningskamper før 
seriestart. 
 
April – oktober: 2 treninger per uke på 11’er kunstgress og delvis på 7’er KG, Myra. Felles med SIL 3 og 4. I 
tillegg relativt god deltagelse fra gruppen på CC trening. Litt redusert trening i sommerferieperioden. 
Det har stort sett vært veldig godt oppmøte på treningene. Dette skyldes nok først og fremst at det er mange godt 
motiverte spillere og at treningene er gjennomført med et svært godt opplegg. Det har vært stabilt med 2 eller 
flere av trenerne på hver trening. De har vært veldigforberedt og gjennomført i hovedsak øvelser og en del 
spilling slik at spillerne nok føler at de har stort utbytte av treningene. 
 
Sonesamlinger (Ranheim): 5 spillere fra gruppen har blitt plukket ut og deltatt på sonetreninger i regi av Ranheim 
IL. Generelt sett er denne ”sonen” svært dominert av spillere fra Strindheim IL som bidrar med 13 spillere av 24 
etter utviklingsklubben sitt uttak. Sonen dekker som kjent klubbene SIL, RIL, Trygg/Lade, Malvik, Jonsvatnet og 
Charlottenlund. Det er mange spillere totalt sett på de 4 G-94 lagene i SIL som i ferdigheter og holdninger ligger 
tett opptil de som til nå har deltatt på sonesamlinger. Dersom vi lykkes med å få med oss mange av disse spillerne 
videre så vil vi ha en veldig sterk gruppe videre framover. Vi satser på at klubben, trenere og oppmenn legger til 
rette for det framover. Den viktigste arenaen for flertallet er uansett i Strindheim for alle spillerne. 
 
Planen er nå å komme i gang igjen med treninger så fort vi får tildelt treningstider. 
Serie/kamper: 
Laget spilte seriekamper i G13 avd.04. Resultat: 5. plass av 8 lag. 
 
Cuper: 
Cuper ble gjennomført i samarbeid med Lag 4 og delvis også med Lag 1 og 2 (Skandia Cup og Norway Cup). 
Hydro Cup, Sunndalsøra. Resultat: Seier i B-finale. 
Skandia Cup, Trondheim, spillere på 2 lag: Lag 1: 1.plass. Lag 2: gruppespill. 
Norway Cup, Oslo. 2 lag: Resultat Lag 1: B-sluttspill 8-delsfinale. Lag 2: A-sluttspill 16-delsfinale. 
Merkeprøver: 
Ingen merkeprøver har blitt avholdt. 

Avslutning: 
Sesonavslutnings-samling skal vi ha sammen med Lag 4. Tid og sted ikke fastsatt.  
Sted og Dato: 
 Trondheim, 19.10.2007 Sign:    Vidar H.Halvorsen 

 
 
 
 



 

Side 31 av 55 

 
Sesongrapport 2007. 
 
Lag: G95 lag 2,3,4 Strindheim. 
 
Trenere: Ola Kviteng ,Øystein Fiplindal , Svein Kolstad, Marcus Amdahl, 
Øyvind Tessem. 
Foreldrekontakter: Oddny Brauteset 
   

Spillere: Alexander Eleftheriadis . Christian Amdahl. Carl Fredrik Berg. 
Christoffer Bostad. Fredrik Fiplindal. Audun Garmo. Didrik Haltvik. Preben 
Hansen. Joakim horrigmo. Kristoffer Kolstad. Sondre Kviteng. Morten Kvitland. 
Sivert Lund. Magnus Løkken.Ruben Mjøen. Marius Moe. Sander Ofstad. Håkon 
Skaug. Jesper Sollie. Joakim Svarstad. Alexander Sørloth. Ole Tessem.  Michael 
Vikan. Sondre Bjørkli.Aslak Elvesveen. 

      
 
Trening: Vi har trent på onsdager fra 1700-1800 og fredager fra 1530-1700, cc trening på 
mandager fra 1500-1600. 
Ola Kviteng har påtatt seg hovedtreneransvaret og laget et meget bra treningsopplegg. 
Det har vært bra oppmøte på treninger og innsatsen har vært god. 
I høst hadde vi 2 elever fra strinda vgs idrettslinja (spillere på strindheim juniorlag) som tok 6 
treninger med våre spillere. Spillerne syntes dette var kjempebra og jeg tror det var 
motiverende for dem. 
Vi vil fortsette med 1 trening i uka i vinterhavåret ,forhåpentligvis på oppvarmet 11 er bane. 
 
Seriekamper: Vi har stilt med 3 lag i serien .Rullering av spillerne slik at alle får spille med 
alle. Dette har fungert meget bra og vil anbefale det for de som begynner med 7 er fotball og 
serie. 
 
 
Cup'er: Vi har deltat på 5 cuper i år. 
 
Pumacup. 
Vicacupen. 
Scandiacup. 
Tungacup. 
Thorvaldsens minnecup.  
 
Oppsummering:  
En flott gjeng som har vist fremgang og ser fram til en ny sesong ,da med 11 er fotball. 
 
Takk for i år.  
 
På vegne av trenerne for G95-strindheim.  
 
Øyvind Tessem 
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SESONGRAPPORT 2007: STRINDHEIM LG95- Åsvang 
 
    

Trenere:  Foreldrekontakter:  

 

Svein Ramstad  
Anders Risan 
Trond Jacobsen  
Ole Tom Furu 

Eli Wold                         - Lodd 
Curtis Whitson      - Kake/Salg  
Astrid Sund          – Hydro cup
Kirsti Edvartsen    – Hydro cup
Erik Johansen – Levanger cup
Vebjørn Rodal – Levanger cup

  Oppmenn: Anders Risan 

   Ole Tom Furu 
 

Spillere: Bondestad Mikkel Hays Nielsen Markus Rodal Eivind 
 Fosshaug Even G. Isern Jonas Skjetne Mats-Erik 
 Furu Vegard Jacobsen Espen Sund Jørgen 
 Gjelland Einar Kumschlies Jens F.Sinnes Wold Hofstad Andreas 
 Haugnæs Thomas Ramstad Guro Xue Ben 

  Risan Sivert Falle 
 

Øynes Sondre 
 

Trening: 
Treningene ble gjennomført mandager og fredager fra kl. 18:00 til 19:00 på 7’er Myra 
kunstgress.  
Gruppen har vært med på Coerver Coaching hver torsdag fra kl. 16:00 til 17:00. Erfaringen 
med Coerver har vært svært god og vi håper dette fortsetter neste år. 
Det har vært god oppmøte både på treningene 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 basisferdigheter som pasninger, 
dempninger, skudd på mål og spill i mindre grupper.  
Mottoet vårt er å gjøre hverandre gode samt å skape selvtillit til hver spiller i laget. 
 
 
Serie/kamper: 
Strindheim LG95 Åsvang har deltatt i 12-års serien. Vi har hele tiden rullert på lagene. 
 
 
Cuper: 
Strindheim Åsvang har deltatt på BendIt Nardo cup, Hydro cup i Sundal, Skandia cup,  
Levanger cup, Tunga cup og Torvaldsens minnecup. Torvaldsens minnecup var 11’er cup og 
alle de andre var 7’er cup’er. 
 
 
Merkeprøver: 
Det ble gjennomført merkeprøver i september denne sesongen.  
 
 
Avslutning: 
Det vil bli gjennomført sesongavslutning i slutten av oktober av foreldrekontaktene og 
trenerteamet. Pokal og diplom vil bli utdelt på avslutningen. I tillegg vil det bli servert pizza og 
brus. 
 
Sted og Dato: 
 

Trondheim, 23.10.2007

Sign: Anders Risan 
Trond Jacobsen 
Svein Ramstad 
Ole Tom Furu 
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Sesongrapport 2007 
 
Lag: Brundalen LG96. 
 
Trenere: Tormod Børseth, Anne Grethe Glein, Hilde Bø Timestad 
 
Foreldrekontakter: Rune H. Johansen 
   
 
Spillere:  
Oscar Nicolai Tinnen  
Jonas Andrè Berg  
Lasse Bø Westrum  
Vidar Mardal Moe  
Andreas Tangen  
Joakim Skjønberg Johansen  
Simen Moxness Berg  
Bjørn Glein Stebakken  
Christian Børseth  
David Sollie Skarsvåg 
 
 
Serie og cup 
Brundalen har spilt i gruppe 12 LG96  og deltattt i følgende CUPer:  Byåsen cup, Bend it cup 
og Tunga cup 
Etter  innledende kamper i serien  og cupene på våren,  viste det seg at spillerstallen var for 
liten til at det var mulig å gjennomføre serien.  Med så liten spillerstall var det også vanskelig å 
sette sammen lag som kunne spille jevbyrdige kamper med de andre lagene. Og laget var iferd 
med å gå i oppløsning. 
 
På denne bakgrunn ble det avholdt et møte med sportslig leder og leder for Strindheim- og 
Åsvang skole. På dette møtet ble det avtalt  at disse skolene skulle sende 3 spillere til våre 
kamper slik at laget kunne gjenomføre serien. Og dette ble gjort i de fleste kampene 
 
Samarbeidet med de andre skolene har gitt mange positive effekter. 

• Spillere fra Brundalen kjenner etter hvert spillere fra de andre skolene og det vil bli 
lettere å integrere  skolene når 11er fotball skal spilles.  

• Trenere og ressurspersoner har blitt bedre kjent. 
• Spillere fra Brundalen har lært å spille sammen med spillere som har gode 

fotballferdigheter. 
 
 
Trening: 
Innendørs på Brundalen skole hver tirsdag fra kl. 17.00 – 18.00 (vinter) 
Utendørs på Lillemyra hver Torsdag fra 18.30 – 19.30 
Coerver Coaching hver tirsdag fra 16.00 – 17.00 
Oppmøtet på treningene har vært bra. Ikke fullt så god på CC. 
 
Personlig synes jeg at CC har vært et godt supplement og at ferdigheter og teknikk  
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blir utviklet der. Treningene har vært gjenomført med basis i øvelser fra NFF og siste del som 
treningskamper. På senhøsten har vi gjenomført merkeprøver og de aller fleste har klart blått 
merke, 
 
Oppsummering:  
Denne sessongen er over og alle spillere har vist framgang og hatt glede av å spille fotball. 
Abre er at spillerstallen er for liten og Brundalen Skole  er nok ikke istand til å  stille eget lag 
neste år slik det ser ut nå.  Det må avklares hvilke tilbud Strindeim IL skal gi spillere fra 
Brundalen som ønsker å fortsette med å spille fotball neste år.  Med basis i sportslig plan er 
SIL, slik jeg ser det, forpliktet til å komme med et opplegg for spillere som ønsker å fortsette  
med fotball og som ønsker å spille for Strindeheim. 
 
Vi gir en stor takk til foreldre som har bidratt til  at denne sessongen ble gjenomført. 
Vi planlegger et avslutningsopplegg  i løpet av oktober/november. 
 
 
Takk for i år.  
 
På vegne av trenerne-foreldrekontakter  for Strindheim LG96-lag.  
17.10.07 
Tormod Børseth 
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Sesongrapport 2007 
 
Lag: Strindheim LG-96. 
 
Trenere: Tage Røsten, Jørgen Bårdstu, Christian Haugen, Morten Rønnekleiv 
 
Foreldrekontakter: Morten Rønnekleiv 
   
Spillere: 
  

1 Andreas H. Bremvåg 
2 Andreas Eliassen Grini 
3 Eirik Hernes 
4 Eskil Ulleberg Wågø 
5 Fredrik Storsve Sandersen 
6 Gaute Lyngås Rasmussen 
7 Henrik Berg Skjørholm 
8 Håkon Kroglund Haugen 
9 Iben Brauteset Ofstad 

10 Jakob Leirvik 
11 Jonas Kråkvik Tho 
12 Jonas Kvam Bolsø 
13 Jørgen Grotdal 
14 Jørgen Aasvestad 
15 Lars Skaugen Strømholm 
16 Lars Thaulow Selfors 
17 Magnus Dahl 
18 Magnus Rønnekleiv Lenes 
19 Marius Betten Kristoffersen 
20 Martin Myklebost Aabel 
21 Martin Thronæs 
22 Morten A. Hansen Gilde 
23 Morten Aune Fordbord 
24 Morten Løvaas 
25 Odin Haugdahl Øye 
26 Patrick Hirsch 
27 Petter Kroglund Persson 
28 Philip B. Holm 
29 Preben Finstad 
30 Stian Røsten 
31 Øyvind Bårdstu 

 
 
Trening: Vi har trent torsdager på 7-erbanen kl. 17:30 -18:30 og lørdager på Lillemyra fra kl. 
10.00 – 12.00. Oppmøte på torsdager har typisk vært mellom 20 og 30, avhengig av om det har 
vært seriekamp samme dag. På lørdagene har tallet ligget rundt 15. Spillerstallen har vært 
ganske stabil gjennom hele sesongen, kun 2 spillere har sluttet. De aller fleste har møtt opp på 
CC trening onsdager fra 15.00 til 16.00, og tilbakemeldingene har vært positive. Vi ser at dette 
har gitt en betydelig nivåhevning for mange av spillerne i form av mye bedre trygghet med 
ballen i kampene, spesielt har mange spillere med middels basisferdigheter som utgangspunkt 
hevet seg mye pga. CC treninga. Vi har også brukt CC øvelser en del på våre egne treninger i 
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tillegg til basis trening i form av pasninger, mottak og skudd, samt jobbet mye med bevegelse 
med og uten ball. Løpskapasiteten til mange av spillerne er mye bedre, og det er jobbet en del 
med å få opp innsatsen i duellspillet. I tillegg har vi hatt ulike spillsekvenser på hver trening. 
Oppvarming har vært gjennomført før hver trening, i hovedsak med ball, og vi har vært veldig 
nøye på uttøyninger som siste del av treninga. Det har stort sett vært god innsats på treningene, 
men en del spillere har til tider også vært ukonsentrerte, kanskje spesielt på torsdagene etter 
skole og lekser. Vi har prøvd å fokusere litt mer på keeperne denne sesongen i form av noen 
keeperøvelser på trening, men det har blitt for liten tid til dette, så her må vi prøve noen nye 
grep neste år.  
 
Seriekamper: Vi har stilt med 4 lag i serien. Alle har hatt lik spilletid i kampene, men de mest 
ivrige har fått noen ekstra kamper når lagene har manglet spillere. På enkelte bortekamper har 
det vært problemer med oppmøte og litt mye stress i form av å skaffe reserve spillere på kort 
varsel. De fleste har prøvd mange posisjoner på banen, men vi ser nå at enkelte begynner å 
finne sin favoritt posisjon, og naturlig nok har det da blitt mest spilletid der de trives best på 
banen. De aller fleste guttene har hatt en fin framgang. Vi ser det på trygghet med ball, skudd, 
pasninger, løping, bevegelser og innsats. Finter fra CC-treningene har vært mye observert også 
i kampene. Keeperne har fått litt ekstra fokus siste halvdel av sesongen. Vi plukket da ut 6 
keepere som viste spesiell interesse, og disse har da byttet på å være keeper i seriekampene. De 
har på den måten fått like mye spilletid ute på banen som de andre spillerne og spilt ekstra 
kamper som keeper. Dette har vært en god modell, og noe vi så på som nødvendig for å holde 
keeper interessen oppe. 
 
Cup'er: Vi har deltatt på til sammen 5 cuper denne sesongen:  
 
Kvik cup 
Bendit cup 
Scandia cup 
Tunga cup. 
Malvik cup. 
  
Oppsummering:  
En flott gjeng som viser stor fremgang. Vil spesielt fremheve veldig godt kameratskap og 
meget gode holdninger på banen. De roser hverandre mye, og klaging på medspillere og 
kjefting på motspillere og dommer har vi omtrent ikke hørt noe av gjennom hele sesongen. De 
gleder seg over å vinne, men er også veldig flinke til å tape. Foreldrene har vært lette å 
samarbeide med, og de har stilt velvillig opp på dugnad som kakesalg med mer i forbindelse 
med kamper. 
 
Kort oppsummert er FAIR PLAY fulgt gjennom godt Foreldre engasjement, spillere som har 
tatt Ansvar for seg selv og støttet andre, godt Integrert gruppe, spillere som har vist Respekt for 
hverandre, spillere som har vært Positive, god Lagfølelse, spillere som har vist god Allsidighet 
og spillere som ofte Yter sitt beste på trening og i kamp.  
  
Vi planlegger å ha en avslutning på klubbhuset i løpet av november.  
 
Takk for i år.  
 
På vegne av trenerne for Strindheim LG96-lag.  
10.11.07 
Morten Rønnekleiv 
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SESONGRAPPORT     STRINDHEIM  
Lag: Gutter 1996 Åsvang År: 2007  
    
Trenere: Jan Jahren Foreldrekontakter: Geir Vatne 
 Hans Kristian Endresen   
 Knut Arve Arntzen   
 Bård Linge Oppmenn:  
 Jan Egil Strand   
 Arne Bonde   
Spillere: Kenneth Morken Sindre Lines Arntzen Andreas Bolstad 
 David Omdal Skarbø Mathias Eide Fossen Mathias Fjelnseth 
 Eirik Aastorp Vatne Sigurd Snekvik Sander Endresen 
 Simen Woldseth Christian Løvaas Ulrik Jensås 
 Ulrik Melhuus Amund Blikra Arnfinn Torvatn 
 Askild Haagensen Thomas Strand Sigurd Rønningen 
 Snorre Stemshaug Martin Troøyen Marius Eggen Bonde 
 Marcus Helland Wold Jan Henrik Jahren Lasse Husby 

 Malvin Steinnes Bård Netland Simen Kvamvold  
( begynte i sommer )  

 Jens Peder Johansen 
( sluttet i sommer ) 

Michael Hagen 
( sluttet i sommer )  

    
    
    
Trening: Vi har hatt treninger på 7-er Myra på torsdager fra kl 16.30 - 17.30. I tillegg har vi 
hatt ”frivilligtrening” på 7-er Myra annenhver lørdag fra kl 11.30 – 13.00. Treningsoppmøtet 
har vært svært godt på torsdagene ( 20 – 27 spillere ), mens vi på lørdager har hatt mellom 10 
og 15 gutter på treningen. 
I tillegg til ovennevnte har alle guttene deltatt på CC-treningene. 
Vi ser god effekt av den tekniske treningen som guttene får på CC-treningene. Vi forsøker 
også å bruke noen av disse øvelsene i oppvarmingen på våre treninger.  
 I og med at guttene får trent mye teknisk på CC-treningene har vi benyttet mange av våre 
treninger til øvelser med ”samhandling”, slik at guttene får en læring i hvordan de skal bevege 
seg i forhold til hverandre på banen. Dette har vi stort sett gjort ved å ha et par øvelser i små 
grupper i starten av treningen før vi begynner å spille, og i spillingen forsøker vi å kjenne igjen 
det vi gjorde i øvelsene og coache ut fra dette. 
I tillegg har vi på de fleste treningene tatt 15 minutter etter at treningstimen er ferdig på 
kunstgresset til fysisk trening i gressbakken opp mot ishallen ( kondisjon, hurtighet, spenst ).  
 

 

Serie/kamper: Vi har stilt med 3 lag i ”seriespillet” og har da til sammen spilt ca 60 kamper i 
løpet av sesongen. Lagene ble satt opp ut fra følgende kriterier : sportslig jevngode, sosiale og 
geografiske forhold. Vi har vært 6 trenere i år, slik at vi har dannet trenerpar som har hatt 
ansvaret for hver sine lag under kampene. Vi har prøvd å stille med minimum 3 innbyttere i 
alle kamper. For å få til dette har vi måtte ”låne spillere” mellom lagene, slik at vi gjennom 
dette har fått en rullering på hvilke spillere som spiller sammen. Ut fra en evaluering vi gjorde 
i sommer kom vi fram til at vi ønsket å beholde de samme lagene gjennom hele sesongen. 
Vi har sett stor framgang i prestasjonene gjennom sesongen og resultatene har også vært meget 
tilfredsstillende.    
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Cuper: Vi har deltatt med tre lag i Trygg/Ladecup, Tungacup og Malvikcup og med to lag i 
Scandiacup.  
 
Merkeprøver: Vi har gjennomført èn kveld med merkeprøver for Minimerket 2 der alle som 
hadde lyst kunne få komme å prøve. 13 gutter forsøkte på merket, og alle disse klarte det. 
Vi skal kjøre en ”oppsamlingsrunde eller to” i 2008 for å få så mange som mulig gjennom 
prøvene.     
 
Avslutning: Vi har ikke gjennomført avslutningen ennå, men skal gjøre det så snart vi får 
oversendt bevisene for gjennomførte merkeprøver, da vi vil foreta en ”offisiell utdeling” av 
disse bevisene. Det er foreldrekontakten som står for det praktiske opplegget så jeg vet ikke 
per i dag hvor det blir.  
 
Sted og Dato: 
 Trondheim 17.11.2007 Sign: Arne Bonde 
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Sesongrapport 2007  
 
Lag:  Strindheim G-97.  (Strindheim skole) 
 
Trenere: Ole Martin Winnem 
  Thor Robert Johansen 
  Jeff Lipton 
  Oddvar Engan 
 
Oppmenn: Eirik Skare 
  Stein Gorset 
  Nils Inge Lilleheie 
 
Spillere: Daniel Amdahl    Emil Kviteng 
  Thomas Brevik    Magnus Mæhle Lipton 
  Daniel Bye     Anders Moldestad 
  Anders Eggan     Lars Nordang 
  Oskar Lillemyr Engan   Jon Andreas Ornæs 
  Andreas Solstrand Fossli   Anders Sanderød 
  Sivert Bungum Gorset   Andreas Lilleheie Schevik 
  Sindre Tollnes Hangerhagen   Håvard Bagøien Skare 
  Fartein Jullumstrø Hansen   Villiam Manuell Strand 
  Magnus Strand Hellberg   Trond Hustad Strandholmen 
  Ottar Passano Hellan    Erland Tangvik 
  Mathias Inderhaug Hjelle   Emeric Philip Winnem 
  Marius Collin Johansen   William Otto Aar 
  Thomas Carlo Juberg    Daniel Lefle 
  Christopher Klinge     
 
Trening: 
 
Laget har gjennomført treninger 2 ganger pr uke i perioden mars til oktober inneværende år, 
tirsdager og fredager i tidsrommet 17,30 – 18,30. Treningen har foregått på 7-erbanen og totalt 
er det gjennomført ca 40 treninger med topp motiverte og engasjerte gutter.  
Treningene har vært delt inn i 4 perioder, 2 før ferie og 2 etter, med ulike ”Tema” for hver 
periode. Hvert tema er knyttet opp i mot øvelser tilpasset merkeprøvene til NFF. Tirsdags 
treningene har vært forbeholdt teknikk, mens fredags treningene er blitt brukt til repetisjon, 
samt mer spilletrening. 
Hovedinnholdet i treningene har vært orientert mot utvikling av basisferdigheter og 
samspillferdigheter. 
Treningene har vært tilrettelagt slik at hver spiller har brukt hver sin ball i øvelser/oppvarming; 
føringer, finter, sjonglering, vendinger osv. 
I kamp situasjoner har fokus vært at alle skal være involverte, pasninger, bevegelse uten ball, 
samt overblikk, og har derfor brukt mye en og to touch, samt spill mot 4-5 små mål.  
Da vi stort sett gjennom hele trenings perioden har hatt oppmøte av ca 25 spillere, har vi delt 
gruppen inn i 4. Banen er så blitt delt inn i 3 stasjoner/områder (kamp, teknisk stasjon, og en 
stasjon med enten teknikk eller spill i mindre grupper). 
Spillerne har vist stor treningsglede og er opptatt av å lære når de er på trening. Dette gjør at 
trenerne stort sett har en positiv oppgave knyttet til instruksjonene. Læringskurven blant 
spillerne har/er derfor fortsatt bratt. 
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Serie/Kamper: 
 
Laget har deltatt med 5 lag på i alt 8 sonekvelder. Dette har gitt totalt ca 80 kamper, eller ca 16 
kamper pr spiller. De har fortsatt utviklingen fra i fjor og har utmerket seg med mye godt spill 
og mange fine mål.  
Guttene gleder seg enormt til neste sesong allerede, da de går over til seriespill og kan ta i bruk 
7-erbanen til kamper. 
 
Cuper: 
 
Laget har deltatt i følgende turneringer: 

• Kombi –Cup,  5 lag, april  Innendørs, overgang håndball/fotball 
• Scandia Cup,  5 lag, juni 
• Flå Cup, 5 lag, september 
• Tunga Cup, 5 lag, september 

 
Merkeprøver: 

 
Treningen i år, har ofte vært bygd opp rundt de forskjellige øvelsene som inngår i 
merkeprøvene til NFF. Vi hadde en ”sosial” dag på Myra som var forbeholdt taking av 
merkeprøver, men pga et meget dårlig vær, var oppmøtet heller dårlig. Rishaughallen har 
også vært arena for taking av merkeprøver og da med et bra oppmøte. Totalt har gutter fra 
laget tatt 5 Blå teknikkmerker og 7 Røde Teknikkmerker. Noe under målsettingen, men 
likevel veldig bra. Vi får la høstværet ta noe av skylden. 

 
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 
M sitt fravær har de andre trenerne tatt ansvar for gjennomføring og innhold. En løsning hvor 
det er en hovedtrener med flere hjelpere, har fungert godt. Grunnen til at vi har valgt denne 
løsningen, er for å skape kontinuitet i valg av øvelser. 
 
Avslutning: 
 
Laget har felles avslutning for alle spillerne den 18. november på Luftkrigskolen. Det vil her 
bli ball lek i gymsalen den første timen, for deretter pizza og brus, samt premieutdeling. 
 
 
 
 
Sted og Dato:  Trondheim. 7. november 2007  Sign:  Oddvar Engan 
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SESONGRAPPORT STRINDHEIM 
Lag:  År: 
Strindheim SIL 1-2-3-4 1998 
Trenere:  Foreldrekontakter: 
Rune Forbord  May Kristin Ditlevsen 
Roar Brækstad   
Stig Pettersen  Oppmenn: 
Svein Bardal  May Kristin Ditlevsen 
Faste Berg   
   
Spillere:   
Preben Brækstad 
Sigurd Gaare Hegge 
Nikolai Frisnes 
Bendik Rognes 
Magnus Fikse Forbord 
Robin Høyem 
Teodor Berg Haltvik 
Jonas Sundby 
Eirik Engen Katerås 
Eskil Wold 
Frede Eide 
Andreas Eggan Jansen 
Jørgen Martinsen 
Lasse Skatvold 
Petter Olaussen 
Ulrik Ofstad Skjevik 
Sigurd Bye Bardal 
Kristian Avløs Grøthe 
Martin Børseth 
Kristian Hjelm-Hansen 
Didrik S. Kolstad 
Sondre Børslien Krogh 
Stian Skaugen Strømholm 
Marius Hofstad 
Kristoffer Tørum 
   
Trening:  
Myra Leangen mandager 16.30 – 17.30 
Serie/kamper: 
Sone-cuper vår/høst-07  
Cuper: 
Malvik-cup 4 lag, Tunga Cup 4 lag, Sonecupen 2007 
Merkeprøver: 
Minimerket alle guttene 
Avslutning: 
Planlegger avslutning i uke 43 
Sted og Dato: 
16.10.07  Sign: 

May Kristin Ditlevsen  
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SESONGRAPPORT STRINDHEIM  
Lag:  MGJ98 Åsvang 1, 2, 3, 4 og 5 År: 2007  
    

Trenere:  Foreldrekontakter:  
Dahl Geir Tore Kristengård Elisabeth N. 
Endresen Hans-Kristian Nervik Lars
Furu Ole Tom   
Grønli Eivind Oppmenn:  
Gullbrekken Bjørnar Gullbrekken Bjørnar 
Nygård Trond Furu Ole Tom 
Nygaard Per   
Spillere:    
Anderson  Andreas Lund Hagen  Aleksander 
Arentz Nygaard Peder Lundli  Sivert 
Berre  Erlend Lysø  Tom Aaron 
Blikra  Sander Molander  Rasmus 
Dahl  Fredrik Nygård  Magnus H. 
Endresen  Sigve Rokkones  Eine Jørnsønn 
Erlandsen  Marius Skjevik  Sondre 
Furu  Sondre Sjøvold Mogård Stian 
Fyhn Hansen  Tormod Solem Nervik  Peder 
Grefstad  Matteus Støkkan   Elias Hustad 
Grønli  Jørgen Søraker Roar 
Gullbrekken  Jo Uthaug Chris 
Haugland  Ingrid Vinge    Aksel Bjørke 
Haltbakk  Sondre S. Woldseth  Trygve 
Kjenstadbakk  Niklas Brede  Wågan Adrian 
Kofod-Petersen Oscar Østeraas  Brage 
Kristengård  Ingrid Oline Aagensen  Jørgen 
Spillere som er markert med gult er sluttet i løpet av sommeren/høsten. 
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 34 deltakere. Nå er gruppen redusert til 29 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 basisferdigheter som pasninger, 
dempninger, skudd på mål og spill i mindre grupper.  
Serie/kamper: Strindheim MGJ98 Åsvang 1, 2, 3, 4, 5 har deltatt i kampkvelder sammen med Trygg 
Lade, Trond, Freidig og Strindheim lagene fra Strindheim skolen. Vi har rullert på lagene. 
Cuper: Strindheim MGJ98 Åsvang har deltatt på følgende cup’er: 
   1) 24.03.2007: Kvik cup 
        9 spillere deltok i denne cup'en. Vi stilte med et lag som gjennomførte 3 kjempe fine kamper. 
   2) 14.04.2007: Trygg/Lade MiniCup. Vi stilte med 4 lag som gjorde en kjempe fin innsats. 
   3) 16.06.2007: Vika cup (Hommelvik). Vi stilte med 4 lag som gjorde en kjempe fin innsats. 
   4) 22.09.2007: Tunga Cup. Vi stilte med 4 lag som gjorde en kjempe fin innsats. 
Merkeprøver: Det har vært gjennomført merkeprøver i september denne sesongen. De fleste har 
klart blå ferdighetsmerke.
Avslutning: Det er planlagt sesongavslutning i slutten av oktober. Avslutningen arrangeres av 
foreldrekontaktene.  
Det vil bli servert pizza og brus. Pokaler og diplomer vil bli utdelt på avslutningen. 
Sted og Dato: 
 Trondheim 23.10.07 Sign: For trenerne 

Ole Tom Furu 
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Sesongrapport 2007 
 
Lag: Strindheim GJ-2000. 
 
Trenere: Christian Haugen, Per B. Paulsen og Tage Røsten 
 
Foreldrekontakter: Tone K. Myran og Linn Finnehaug 
   
Spillere:  
Lutterloh Oscar Kolve Simon 
Messel Sebastian Paulsen Mathias 
Strand Fillip Dahl Håkon 
Arntsberg Brage Danyagiri Sani Alexander 
Østgaard Jonatan Storm Isak 
Kløven Hallvard Brørs Bozorgebrahimi Omid 
Røsten  Martin Bjørnes Eskild 
Haugen  Kristoffer Olaussen Anders 
Tangvik Simen Berg Haltvik Teodor 
Vågen Eirik Stjern Hareide Kristoffer 
Grongstad Isak Lunde Marco 
Haugen  Simen Langaas Mia 
Berg Noah Melbye Mastad Fride 
Sagen Sander Haugen  Erika 
Drangsholt Sander Riseth Sofie 
Øfsti Jonas  Petersen Anna 
Øye  Birk Dragsnes Andrea 
Gram Simen Kleveland Mari 
Eide Hanna   
 
Trening: Vi har trent på lillemyra søndag kl. 16:00-17:00 før sommeren og kl. 17:00-
18:00 etter sommeren. Første trening i begynnelsen av mai, og siste trening i slutten av oktober. 
Jevnt godt oppmøte - ca. 25 stk. på hver trening. Flesteparten gutter, og noen  jenter (8 stk.). 
For å få flere jenter til å spille fotball bør egen jentegruppe vurderes neste år. Vi har typisk delt 
treninga i 3 stasjoner; 1 teknisk stasjon, 1 stasjon for spill mot store mål og 1 stasjon for å spille 
mot småe mål. Vi har trent på vendinger, finter, føringer og pasninger. Folus på mye 
ballberøringer. Har brukt mange øvelser fra Coerver Coaching i den tekniske stasjonen med bra 
utbytte. Introduksjon av regler (avspark, utspark, innkast, frispark, cornere, osv.) og jobbing 
meg gode holdninger.  
 
Cup'er: Vi har deltatt på 2 cuper denne sesongen. Flå cup og Nidelv cup. Ungene, trenerne og 
foreldrene har storkosa seg på cupene. Bra innsats og mange mål! 
  
Oppsummering:  
En flott gjeng som er ivrige og som lærer fort. Vi skal ha avslutning på Lerkendal med pizza, 
premieutdeling og omvisning 2. november.  
 
På vegne av trenerne for Strindheim GJ-2000-lag.  
31.10.07 
Tage Røsten 
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Sesongrapport 2007 
 
Lag: Strindheim Åsvang MGJ-2000. 
 
Trenere: Steffen Rogstad, Astrid Sund, Frode Borren, Ingunn Lian, Svein Harald Jensen 
og Hans-Einar Lundli 
 
Foreldrekontakter: Svein Harald Jensen og Hans-Einar Lundli 
   
Spillere: 
Alexander Thoresen Kvarner  Charlotte Aaas 
Christian Aas Jensen   Dan Fredrik Øverbø 
Daniel Sivertsen   Erlend Sund 
Erlend Ø. Strøm   Even Breivik 
Fredrik Sumstad   Herman Hestbek 
Håvard Krogstie   Håvard Thoresen 
Jonas Belle    Jonas Smith  
Jonathan Grudt   Kari Rønningen   
Kristian Berge   Kristian Johansen   
Kristian Rogstad   Magnus Evans   
Maiken Winge   Marcus Tangstad   
Markus N. Strandstad   Martin Aune   
Mathias Jensen Aarlot   Mikkel Lundli   
Pourya Bigonah   Simen Vold Lian   
Sindre Knutsen   Truls Løvaas Søvik   
Vegard Høydalsvik   Victoria Borren 
  
 
Trening: Laget vårt er nytt av året. Av denne grunn tok det noe tid før vi kom i gang og 
fikk etablert en trenergruppe, treningstid etc. Første trening ble avviklet i mai måned. Vi har 
trent mandager kl. 18.00-19.00 på grusbanen på Dragvoll. Det har møtt cirka 25 spillere på 
hver trening. Spillerstallen har vært på 30-35 spillere gjennom sesongen (32 spillere ved 
sesongslutt). Siden dette har vært første sesong så har spillerstallen endret seg noe gjennom 
sesongen – noen har sluttet, andre har kommet til. Oppmøtet på treningene har imidlertid ligget 
stabilt på ca 25 spillere. Det er flest gutter, men også noen jenter på laget. 
 
Denne første sesongen har vi betraktet som en ”innkjøringssesong”. Vi har delt inn i fire 
grupper under trening og hatt ulike øvelser – med spesielt fokus på føring av ball og ulike 
varianter av skuddøvelser. Halve treningstiden har vi brukt til fotballspilling. Dragvoll-banen er 
en relativ stor bane slik at vi har kunnet spille 2 kamper samtidig (ca 6 spillere på hvert lag). 
Det har vært varierende innsats på treningene – fra fine treninger til treninger som preges av at 
dette er meget unge spillere med ”lopper i blodet”. Vi har imidlertid gjennom året blitt godt 
kjent med spillerne og dannet grunnlaget for å bygge et godt lag over tid. Vi hadde årets siste 
trening 1. oktober 2007. Sesongen ble imidlertid avsluttet med deltakelse i Nidelv Knøtte Cup 
20.10.07.  
 
Seriekamper: Det har ikke blitt arrangert ordinære sonekvelder for spillere som tilhører 2000-
årgangen. Sonekvelder starter opp først fra neste sesong. Det er som kjent første gang at 
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Strindheim starter opp organiserte fotballtreninger for 7-åringer. Tidligere har Strindheim 
startet opp med lag fra og med 8-årsalderen. Vi avviklet imidlertid en kampkveld 4. oktober 
mot tilsvarende lag fra klubben Trond. Dette var en meget vellykket kveld i fantastisk høstvær 
på Rosenborgbanen! Spillerne var 100% konsentrert om oppgaven og la ned en enorm innsats. 
Det var tydelig at ordentlige fotballkamper iført Strindheim-drakter tok fram det beste i 
spillerne! Å få lov til å spille på kunstgress var også noe annerledes enn treninger på grus. 
  
Cup'er: Vi deltok i 2 cuper denne sesongen.  

-    Scandia Mini-cup 23-24. juni 2007. Her deltok vi med 2 lag. 
- Nidelv Knøtte Cup 20. oktober 2007. Her deltok vi med 3 lag. 

 
Deltagelse på cup’ene var meget vellykket. Innsatsen og konsentrasjonen var på topp hos 
spillerne. Nidelv Knøtte Cup på Tempebanen var en fin måte å avslutte sesongen på.  
 
Oppsummering:  
Dette har vært lagets første sesong og hvor hovedmålet har vært å bygge et lag og gi spillerne 
et positivt forhold til fotball. Spillerne er unge, noe som har ført til varierende 
konsentrasjonsnivå på treningene. På den andre siden har kampkvelden og de to cup’ene vi 
deltok i vært fantastiske positive opplevelser! Vi ser derfor fram til regulære sonekampkvelder 
fra og med neste sesong!  
 
Takk for i år.  
 
På vegne av trenerne for Strindheim Åsvang MGJ2000-laget.  
03.11.07 
Hans-Einar Lundli 
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SESONGRAPPORT STRINDHEIM  
Lag:  År: 2007  
Strindheim jenter 1993  
Trenere:  Foreldrekontakter:  
Ingrid 
Honve Morten Volden Rune Aagesen  

Petter Støa Terje 
Haagensen   

Svein Erik 
Øien  Oppmenn:  

    
Spillere: 24 
NB! Oversikt over navn se vedlagt og oppdatert lagsliste 
    
Trening: Myra Leangen; mandager kl.19:30-20:30 og Myra 11èr på torsdager kl.16:30-18:00 
Coerver Coaching; onsdager kl.16:00-17:00 (modul 4 og 5).  
Både treninger og CC har hatt jevnt bra oppmøte av jentene. Men flere torsdagtreninger måtte 
kuttes ut pga. at flere av våre seriekamper ble avviklet samme dag. Ellers fikk vi tidlig i 
sesongen nye spillere fra ”Strindheimskolelaget”. Disse spillerne har vært med på å heve 
kvaliteten på laget! 
Gjennomføringen av treningene har kvalitetsmessig vært god med systematisk inspirert 
tilrettlegging av vår hovedtrener Ingrid Honve. Dessverre måtte Ingrid slutte tidlig i 
høstsesongen pga. flytting til Bergen. 
Serie/kamper: Vi har i år spilt i serien J-14 avd. 07 og gjennomført 20 seriekamper. Vår 
målsetting før sesongstart var å vinne flere enn vi tapte, noe vi ikke helt klarte. Vi plasserte oss 
på 6/7 plass på tabellen av 11 lag. Likevel er vi trenere og jentene fornøyde med gjennomført 
sesong.  
 
Cuper: Startet cupsesongen ved å delta med 2 lag i Flatåscupen (5èr) tidlig i des.-06. Møtte 
overårige lag med flere tøffe kamper. Klarte ikke å komme til sluttspill med noen av lagene.  
Deltok videre 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). Vi kom også her til B-sluttspill, hvor vi 
vant B-finalen mot Sunndal 2 på hjørnespark i en tett og spennende finale. Jentene hadde ellers 
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. Gjennomførte alle kamper i innledende spill med seier i tillegg 
uten at vi slapp inn mål! Møtte Flatås i ¼ finale i A-sluttspillet hvor vi tapte på ”golden goal” 
I midten av juli reiste til Danmark og deltok på Dana-cup. Her kom vi til 1/8 delsfinale i B-
sluttspillet og tapte 1-0 mot Eidsvåg fra Bergen. Turen i sin helhet var likevel en suksess! 
I månedskifte aug/sept deltok vi i Jentecupen som ble arrangert av Trond i.l. Kom her til A-
sluttspill gjennom å bli puljevinnere, men tapte semifinalen mot Trygg/Lade med 4-0. Endte på 
delt 4 plass. Likevel svært fornøyd med kampene og et greit gjennomført arrangment. 
Ellers har vi meldt på 2 lag til årets Malvik cup som blir avviklet i helga 30 nov-2 des. 
Merkeprøver: 
XXX 
Avslutning: Onsdag 31 oktober. Ikke planlagt hvor enda. 
Sted og 
Dato: 
17.10.07 

 
Sign: 
Terje Haagensen  
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SESONGRAPPORT  STRINDHEIM  
Lag:Jenter 95-
3og 4  År:2007  

    
Trenere: Jørgen Olaussen Foreldrekontakter: Helene Wik Olaussen 
 Gunnar Esbensen   
 Kjell Håvard Nilsen   
 Morten Aune Oppmenn: Helene Wik Olaussen 
    
    
Spillere: Julie Wik Olaussen Helle Bones  
 Andrea Wik Olaussen Ylva Skagen  
 Tonje Nielsen Lone Isbrekken  
 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 17.30-18.30.Starter med oppvarming ca 10min går så 
over til tekniske individuelle øvelser  velger tema f,eks innsidepasning ca 15 min. Relasjonell 
utvikling  posisjonering pasninger forsvar eller angrep ca 15 min. Avslutter med spillsekvens 
hver trening med vekt på bruk av individuell øvelse fra tidligere i treningen. Spiller med to 
mål  og tilpasser banens størrelse i henhold til oppmøte.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 med to lag i serien i år med godt oppmøte og gode resultater.  

Cuper: 
Byåsen Open ,  Skandia cup , Ranheim cup , Tunga cup.  
Merkeprøver: 
Ingen prøver. 
Avslutning: 
Kamp mot Gutter 95 på lillemyra og avslutning innendørs i på Strindheim skole felles med 
guttene. Med servering av brus og  Pizza. 
Sted og Dato: 
Trondheim 
221107 

 
Sign: 
Jørgen Olaussen  
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Lag: Strindheim Jentelag 95 - Åsvang.  
 
Trenere: Hallstein Hemmer, Tor Melvik og Terje Løkke  
Foreldrekontakter: Graciela Mónica Rusch  
 
Spillere: Anna Røe Moa Högdhal  
Clara Andersson-Rusch Monika Løkke  
Fanny Gilstad Oda Hemmer  
Frida Erlandsen Sigrid Melvik  
Guro E. Tradin Stine Frengen  
Hanne Abelseth Synnøve Kirkjeeide  
Helle Engelsen Johanna Lepland  
Laura Iversen Guru Ramstad  
Marianne Rogstad Renate Pevik  
Marte Amundsen Marianne Moljord  
 
Trening: Laget har tränat på 7-erbanen torsdagar kl: 19:00-20:00 och Coerver Coaching träning 
på onsdagar kl. 16:00 – 17:00. Sista ordinära träning blir 24:e oktober men vi planlägger någon 
träning under vinter. Laget har möjlighet att bruka Rishaugen hallen varannan lördag fram till 
jul och 7’er bana på Leangen under hösten tills snön kommer. Efter nyttår är det möjlighet att 
bruka 11’er bana på Leangen. Förslagsvis blir träning på torsdagar och lördagar om det inte 
kolliderar för mycket med andra aktiviteter, framförallt, handball. Vinter träning kommer att 
tas upp på föräldrar möte 26:e oktober.  
 
Seriekamper: Vi har spelat 13 kamper i serien, var spellare har deltagit i 7 kamper.  
Cup'er: Laget har deltagit i 3 cuper denne sesongen. Hydro Cup, Sunndalsøra Scandiacup, 
Trondheim Tungacup, Trondheim  
 
Avslutning: Vi planlägger en avslutningträff samt kamp på Lerkendal RBK-Lynn 28:e 
Oktober.  
22.10.07  
Graciela M. Rusch  
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SESONGRAPPORT ÅRSTALL:2007 ÅSVANG Lag 1-3 1996 Jenter 
    
Trenere: Håvard Kløften Foreldrekontakt: June Iversen 
 Tore Wik Bjørn   
 Arnt Solli Oppmann: Arnt Solli 
Spillere:    
Aina Welde Marthe Svenning Anna Vik Rødseth Cecilie Fossum 
Renathe Kristoffersen 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: 
17 jenter fra Åsvang skole og 3 jenter fra Brundalen skole. 
Vi har hatt treningstid på Lillemyra onsdager kl 17.45 - 19.15 og keepertrening fra 19.00-19.30 
annenhver onsdag.  Annenhver lørdag hvis ikke kamper, gjennomført trening på 7’er Myra fra 11.30-
13.00. 
I tillegg CC mandager og tirsdager kl 16-17 med 10 jenter på hver av dagene. 
Vi har gjennomført 21 onsdagstreninger og 5 lørdagstreninger i sesongen.  
Vi vil fortsette treningene ut oktober. Hvis vi får gymsaltid vil vi kjøre en time på fredager gjennom 
vinteren. 
Vi har konsentrert oss om å videreføre de grunnleggende ferdighetene i fotball. Første trening i vår var 
som i fjor som å begynne nesten på nytt igjen. De fleste jentene spiller lite fotball på fritiden.  
Vi har jobbet en del med holdninger og skape lagsfølelse.  
Treningene har bestått av oppvarming, gjerne øvelser fra siste CC trening- 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 begynt å spille litt for hverandre og slår mye pasninger. Vi ser tendenser til 
kantspill med innlegg foran mål.  
 
Serie/kamper: 
Vi har deltatt med 2 lag i seriespillet. 13 serierunder på hvert lag fordelt på hjemme og bortekamper. 
Vi har tapt flere kamper enn vi har vunnet. Jentene våre blir litt for veike fysisk i forhold til mange andre 
lag. (Spesielt utenfor bysonene) 
Cuper: 
Vi har deltatt med 1 lag på Heimdal cup’en, 2 lag på Levangercup, 2 lag på Skandia cup og 3 lag på 
Tunga cup. I tillegg vil vi stille med 2 lag på Malvikcup 20. okt. 
Dette er moro for jentene og spesielt ettersom det er premiering for innsatsen umiddelbart. Varierende 
resultater. Møtt mye 1995 lag og fått en del juling. 
 
Merkeprøver: 
Alle de som var med i fjor har tatt Minimerket I Blått og Minimerket II Rødt i fjorsesongen. De 2 nye som 
begynte i år har tatt begge merkene denne sesongen. Har gjennomført øving til teknikkmerket, men så 
fort at dette venter vi en sesong med. Ferdigheten spesielt med å løfte ballen opp fra bakken på skudd 
er for dårlig. 
Avslutning: 
Sesongavslutning gjennomføres onsdag 31. oktober på klubbhuset etter en fotballkamp mot mødrene. 
Servering av mat og drikke. Utdeling av innkjøpte statuetter, oppmøtepremiering, toppscorerstatuett og 
ferdighetsmerker med diplom. 
Regner med 100 % oppmøte på dette arrangementet. 
Vi skal på Lerkendal og se Rosenborg spille mot Odd søndag 7 okt.. 
Sted og Dato: 
 Trondheim 01 okt 2007 Sign: For trenerne Arnt Solli 
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Sesongrapport 2007 
 
 
Lag: Strindheim J-96. 
 
Trenere: Arve Arstad, Arne Sødal, Bjørn Lervik, Mini Jacobsen, Lars Morset, Thor 
Fossen og Viggo Finset 
 
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                           Åsa Ingebjørg Gaare 
 Lone Fossen   Synne Østerli 
 Elise Sjøgren   Ada Indergård 
 Marthe Sødal   Stine Stålen 
 Synne Morset   Kristine Bjørnstad 
 Elin Adam Zaya      
 
Trening: Vi har trent onsdager på 7-erbanen kl: 16:00-17:00, samt hatt tilbud om noen 
fellestreninger med J-96 fra Åsvang. Disse har foregått på Lillemyra lørdager kl 11:30- 13:00. 
Det har vært litt varierende oppmøte. Vi har gjennom sesongen hatt en stabil spillerstall. Jeg 
har inntrykk av at jentene stort sett gleder seg til å gå på trening, men aller helst vil de spille 
kamper.  
 Vi har i år hatt tilbud om Coerver Coaching trening. Har stort sett fått positiv tilbakemelding 
om dette tiltaket. Personlig synes jeg at dette tilbudet har bidratt til at jentene har hatt en god 
sportslig utvikling.  
I år har vi trent mye på pasninger og mottak i ulike situasjoner. Vi har trent en del på 
kroppskontakt, men har en del å trene på neste år også. Vi har brukt lille Per i midten en del til 
oppvarming. Vi forsøker å bruke ballen så mye som mulig. 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 stort sett vært god innsats på treningene, selv om det 
skorter litt på konsentrasjonen noen ganger. Hadde vår siste ordinære trening 26.09.07, mens 
CC-treningene går frem til 16.10.  
 
Seriekamper: Vi har stilt med 2 lag i serien. 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 og flere prøver å finne åpninger. Det er tydelig å se at jentene tar med 
seg en del finter som de har lært på CC-treninger.  
Det har vært noe varierende innsats fra kamp til kamp. Usikker på hva det kan skyldes.  
Vi har derimot hatt en formidabel sportslig forbedring utover sesongen. Ubeseiret de siste 5 
kampene, og det er spillere og trenere er meget godt fornøyd med.  
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Cup'er: Vi har/ skal delta på til sammen 5 cuper denne sesongen.  
Sigdalcup. 
Scandiacup. 
Ranheimcup. 
Tungacup. 
Siste cup blir Malvikcupen, den 21. oktober, da vi skal til ABRA-hallen. Jentene gleder seg.  
 
Oppsummering:  
En flott jentegjeng som er Ivrige, lærer fort, tør å prøve og roser hverandre. Konfliktnivået er 
lavt. Vil også gi en stor takk til alle foreldrene som har stilt opp ved forskjellige arrangementer.  
18 av jentene har også bestått NFFs minimerket 1. Vi gratulerer.   
Det har vært relativt hektisk innspurt nå på høsten, spesielt etter at håndballen har begynt.  
De aller fleste av jentene er også med på håndball.  
Vi planlegger å ha en avslutning på klubbhuset 28. oktober, med påfølgende kamp på 
Lerkendal.  
 
Takk for i år.  
 
På vegne av trenerne for Strindheim J96-lag.  
10.10.07 
Arve Arstad 
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SESONGRAPPORT STRINDHEIM  
Lag: Strindheim MJ97 År: 2007  
    
Trenere: Hege Angell Foreldrekontakter: Kjersti Lunne 
 Sjur Olsborg   
 Georg Skatvold   
 Ingrid Svagård - våren   
    
    
Spillere: Hanna Sem Øvereng Hanne Meyer Jensen Kaja Kvikshaug Viggen 
 Kristin Pettersen Lena Rostad Siri Helene Halvorsen 
 Anne Røkke Osen Kristin Mjølnerød Lena K. Hårstad 
 Maren Y. Fjøstad Mathea Valås Pedersen Oda Cath. Lunne Mastad 
 Ragna Olsborg Runa Angell Haugen Ylva Holm Alsvik 
 Julia Tam Julie Romslo Maja Skatvold 
 Ragna Skjei Oda Amalie Kristiansen Selene Buskland 
 Vilde Nygård Synne Pedersen Kåsbøl Vilde Slind Brandåstrø 
 Camilla Vikan Mahlum Martine Svagård  
    
    
    
    
Trening:  
Vi startet opp i vår for første gang med eget jentelag for denne årsgruppen. Responsen har vist 
seg å være stor, og vi har til sammen hatt 26 jenter med. Jentene har kommet fra Strindheim 
skole, Åsvang skole og Brundalen skole. Vi har hatt treninger en dag i uken, og vekslet 
mellom tirsdager på Myra kl 16.30-17.30 og torsdager på Dragvoll-banen (grus) kl.19.00-
20.00. Et par ganger har vi også hatt lørdagstrening. Vi har stort sett hatt et svært godt 
oppmøte på treningene. Fordi nivået hos jentene var svært sprikende da vi startet ut, har vi 
jobbet mye med grunnleggende ferdigheter. Vi har alltid delt treningene opp i to hovedbolker, 
hvor en bolk har gått med til å trene på pasninger, demping, føring av ball, vendinger og 
skudd. Andre halvdel har vi prioritert til spilling, og da helst med få spillere pr lag (3-5 
spillere) slik at alle må delta og være aktive. Jentene har hatt en fantastisk utvikling, både rent 
individuelt og ikke minst som gruppe. Vi skal ha siste utetrening 23. okt. Deretter ønsker vi å 
tilby de jentene som ønsker det en mulighet til å trene i Rishaughallen enkelte ganger i vinter. 
Vi vil ikke konkurrere med håndballen som de fleste jentene i vinterhalvåret spiller, men 
ønsker å tilby jentene en mulighet til å holde ved like den fine utviklingen de i år har hatt. 
Vinterøktene vil kun være et supplement til evt. annen vinteraktivitet. 
 
Serie/kamper: 
Vi har deltatt på alle sonekveldene. Vi har variert mellom å være påmeldt med tre eller fire 
lag. 
 
Cuper: 
Nidelv cup 
Scandia cup – minidelen 
Ranheim cup 
Tunga cup 
Og kanskje en vinter cup… 
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Merkeprøver: 
De siste treningene har vi jobbet med merkeprøvene, og mange har klart Minimerket 1. En 
spiller også Minimerke 2. Flere har også klart deløvelsene på teknikkmerket, samt en spiller 
har klart alle teknikkmerkene (Blått). 
 
Avslutning: 
Vi har planlagt avslutning etter siste trening 23. okt, og vil ha det på Tregården. 
 
Sted og Dato: 
Trondheim 
16.10.07 

 
Sign: 
Hege Angell  
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SESONGRAPPORT STRINDHEIM  
Lag:  MJ-99 År: 2007 
    
Trenere: Stig Norli Foreldrekontakter: Stig Norli 
 Håkon Andreassen   
    
  Oppmenn: Håkon Andreassen 
    
    

Spillere: Aurora Bele 
Andreassen 

Sandra E. Leira  

 Hanne Norli 
 

Linn Digernes  

 
Marianne Stålen 

 
Marit Rønnekleiv 

Lenes 
 

 

 Sofie Forbord Helland 
 

Brenda Ynonan  

 
Emilie Eidem 

 
Ella Eriksen 

Kongsvik 
 

 

 Kristin Åsnes Moan 
 

Amalie Leirvik 
  

 Line Kvam Bolsø 
 

Tale Kløften Lein 
   

 
Mina Antonie 

Smidsrød Fjelnseth 
 

Eivor Kløften Lein 
   

  Rikke Wedø Skrødal 
 

Jenny Dyfrin Wigtil 
  

 Berljot G. Hansen 
   

 Emma I. Esbensen 
   

 Rikke Finstad 
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Trening:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serie/kamper:Sonekvelder mot jenter 98/97 

 
 
 
Cuper: 
Lørdag 2/6 Malvik cupen      Lørdag 22/9 Tunga cupen 
Merkeprøver: 
 
Avslutning: 
Mandag1/10 fest 
 
Sted og Dato: 
 Trondheim 1/11 2007 Sign:H.A 

S.N  

 
 
 

Tirs 15/5 Freidig
Ons 6/6 Trygg/Lade
Tirs19/6 Trond

Sommerferie
Man 27/8 Ranheim
Tirs 4/9 Hommelvik
Tirs 11/9 Strindheim
Ons 26/9 CSK
Malvik uke 40 ?

Mandag 30/4  
NB! Onsdag 9/5 

Mandag 14/5 
Mandag 21/5 

NB! Tirsdag 29/5 
Mandag 4/6 
Mandag 11/6 
Mandag 18/6 
Mandag 25/6 

Mandag 20/8 
Mandag 27/8 
Mandag 3/9 
Mandag 10/9 
Mandag 17/9 
Mandag 24/9 
Mandag 1/10 


