
    
 

 

SVELVIK IDRETTSFORENING 

 

ÅRSRAPPORT SESONGEN 2015 
 

 
LAG: G2003/2004      

 

DATO: 22.11.15  

 

 

Lagleder: Inger Venge, erstattet av Torill Svåsand 14.10.15 

Trener: Jan Harald Pedersen, erstattet av Thekiso Samuel Sobe 14.10.15 

 

Ulike tema i rapporten: 

 

Spillere:  

20 spillere per 22.11.15. 3 spillere født 2003 og 17 spillere født 2004 

 

 

Trening:  

Året startet med innetrening i Ebbestadhallen. Vi trente inne ut mars 2015. 

Jan Harald Pedersen har trent laget med hjelp av to unge hjelpetrenere Thomas Friis 

og Martin Skinnes. De to hjelpetrenerne måtte gi seg etter sommeren 2015 da videre 

skolegang hindret dem i å være med videre.  

Laget har hatt treningstid torsdager kl 17-18. Det har vært problemer med å 

gjennomføre treningen til oppsatt tid da de aller fleste kampene denne sesongen har 

vært på torsdager. Da mange av spillerne også spiller håndball har det vært vanskelig å 

få gjennomført trening på tilgjengelige tider. Det er derfor et håp at laget kan få endret 

treningsdag til mandager fra 2016. Vi ser også at det er snaut med en time og det er et 

ønske om å øke treningstiden til halvannen time.  

Siden 14.10.15 har laget fått ny trener i Thekiso S. Sobe. Han er opprinnelig fra Sør-

Afrika og har lang erfaring med trening av fotballag der samt er selv spiller. Laget har 

trent halvannen time siden Thekiso startet og dette har gitt rom for utvikling av 

spillerne forteller treneren.  

I tillegg har en av foreldrene startet en utendørs løpe- styrketrening mandager 18-19. 

Denne treningen er et samarbeid med håndballaget på samme alderstrinn og 

håndballtreneren deltar som støtte. Erfaringer fra treningen viser at guttene allerede 

øker utholdenhet! 



Treningene fortsetter ute frem tom 03.12.15. Deretter tar vi juleferie før vi fortesetter 

med 1 times innetrening i Ebbestadhallen frem ut mars 2016. 

 

 

Resultater: 

Vår: Våren startet litt bekymringsverdig med noen store tap. Noen endringer i opplegg 

rundt kampene gjorde at dette bedret seg utover vårsesongen. Resultatet endte med 2 

seiere og 4 tap. Sesongens siste kamp ble avlyst grunnet skoleavslutninger 

    

Høst: 5 seiere og 1 tap. 

 

Totalt i sesongen har vi scoret 88 mål og sluppet inn 79. 

 

Vi har deltatt på to cuper: Huringencup på våren og ROScup på høsten.  

 

Miljø: 

Laget har et godt sosialt miljø og foreldrene er en flott gruppe som stiller opp rundt 

kamper og dugnader og ellers der det måtte trenges. 

 

Planer for neste år: 

Innetrening 

2 times treninger/en halvannen times trening. Helst mandag og onsdag, gjerne fra kl 

17. 

To cuper. 

Det er tatt opp til diskusjon om vi skal stille to lag i serie til neste år. Samlet 

foreldregruppe ønsker ikke dette grunnet problemer i å følge opp rundt kamper ol. Det 

er også usikkerhet i om nok spillere vil kunne være tilgjengelig for to kamper i uken. 

Det har vært ønske fra lagledere at det må være noe mer støtte rundt lagene i fht 

lagledelse og trenerteam dersom en skulle stille to lag. Planen er derfor å stille et lag i 

vårsesongen og deretter to lag i høstsesongen dersom det blir stor nok deltagelse fra 

spillerne. 

 

 

Fortsetter teamet rundt laget neste år: 

På foreldremøtet 14.10.15 ble ny lagleder valgt: Torill Svåsand. Lagleder vil ta seg av 

alt rundt det sportslige rundt laget. I tillegg vil Astrid Kjuus Øverby være 

dugnadsansvarlig og ta seg av oppfølging av alle dugnader, kioskvakter ol. 

Thekiso S. Sobe vil være trener og foreldre vil stille opp rundt treninger ved evt 

behov. 

 

Tilbakemelding til fotballstyre: 

 

 

  
 


