OPPSUMMERING ÅRSMELDINGER 2016
Gutter
Lag
A-laget

Pos






B-laget
G15
(2000/2001)

G14












G13

G12












Resultatmessig innenfor
målsetting sportsplan
Bortekampene
God treningskultur
Toppidr/VGS
Fairplay
Klarte å tilpasse utfordrende
spillelogistikk samt stengt
Tosenvei.
Alle kamper spilt
Storsjøcupen
Spillergruppa økte ila sesongen
G16 vant Rede-cup (5-er)
Hospiteringen til B-lag
Bedre og bedre treningskultur
Gjennomført en spillende stil,
skårer mange mål.
Nådde A- kvartfinale i
Storsjøcup
Spillerne ofte på KB for
egentrening
God treningskultur
To obligatoriske treninger, to
tilleggstreninger
Jevnt over 20 spillere på trening
Storsjøcupen
Positiv foreldregruppe
7-er fungerte bedre i år.
Bedre både spille- og
resultatmessig
Økning fra 11 til 14 spillere
Godt samhold positive
holdninger
God prosess sammenslåing med
Tjalg

Forbedringer/endringer
 Resultatene svinger mye, ikke
fornøyd med heimekampene




Hospitering fra kullet under
Dårlig treningsoppmøte etter
sesongslutt, vil kreve samarbeid
innad i klubben




Hospitering oppover
Resultatmessig litt under
forventning, mange baklengs



Planlegging og gjennomføring av
hospitering
TA-cupen ble utfordrende



G11
G10 (2006)
Idrettsskolen
Jenter
Lag
Pos
Damelaget/J19




2.div et riktig valg
God treningskultur
Toppidrett bvs

Forbedringer/endringer
 Flere voksne spillere



J16 (2000)
J15










J14
J13

J12 (2004)














J11 (2005)



J19 vant NM-kval og 2.runde
Motiverende å spille i en sterk
serie
Ikke lag
Klarte ikke målsetningen om
beste 5.
Kjempegod høstsesong
Treningsvillige jenter
Positiv og sammensveiset
gruppe
Skandiacup
Rede cup
Mange gode spillere klare for
utfordringer.

Ikke lag
Treningsvillig gjeng
Noe trening med J19
Vant avdelingen
Økt fra 17 til 19 ila sesongen
Stort fokus på teknikk
Like mye spilletid for alle
Namsos og Kippermoen
sesongens høydepunkt
2-3-spillere hospitert på J13
Mange sosiale
sammenkomster, deltakelse på
andre arenaer som
brustafetten.
Sammenslåingen med Tjalg
krevende, men grundig og
ryddig
Nyoppstartet, 19 spillere vært
innom




Hospiteringer oppover
Se potensialet i spillere ved å tilby
mer kvalitet




Bare 11 spiller
Få trenere



Vanskelig for spillerne å ta ut
ferdighetene sine på kamp
Prestasjonsmessig mye opp og
ned, ustabilt
Ingen keepere




Samlet hele gruppen:
Pos:







Treningskultur
Fokus på ferdigheter
Toppidrett bvs
Sosialt, klarer i stor grad å beholde spillere
Fair play
Gjennomfører kampene

Utfordringer:
 Varierende prestasjoner
 Voksne spillere
 Keepere
 Hospitering

Gjennomgått og kvalitetssikret i trenerforum 19.1.2017.
Knut Johansen

