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AGENDA

Orientering fra klubbledelsen (Ole Magnus)

Kort gjennomgang av sesongen 

Oversikt over lederroller/struktur og kommunikasjon G2004

Økonomi/budsjett neste sesong

Sesongen 2020 – planer

Treninger i vinter - Fokus på sportslig og sosial utvikling

Barcelona vinterferien 2020



KFUM arena

Anleggsutvikling 

KFUM Familiearena















Flytsone-modellen



SESONGEN 2019

4 lag i seriesystemet (11’er)

Cuper

Treningskamper

65 spillere



Refleksjoner

Treningsoppmøte og intensitet gjennom vinteren

Fin sosial tur til Danmark – stilte med 3 lag

Sterke resultater i serien – (2-3-4.laget vant sine serier. 1. laget vant vårserien – men hadde større 

utfordringer gjennom høsten – men avsluttet med en fin turnering i Bergen)

Norway Cup – som alltid en turnering med mange opplevelser

Hospiteringsløp med G03

Flere spillere har rotert mellom nivåene



Hva kan bli bedre?



Kommunikasjon

Hjemmeside

Epost

Spond



KFUM G2004 – Status Økonomi



Økonomi

Det er god økonomi for G2004

KFUM klubbavgift 2020

G2004 lagkasseavgift 2020

Enjoy Guide 

Sponsorer

Dugnader

Turer/cuper/utstyr 2020



Trenere



Sesongen 2020

Vinterserie for alle nivåene  (nivå 1, 2, 3 og 4)

Arrangere treningskamper/turneringer for alle nivåer

Seriepåmelding skjer først på nyåret. 

Hospitering for noen - opp til juniorlaget 



Treninger fra 5. november til 30. april 

Tirsdag kl.16.30-18.00 KFUM Arena. (full bane)

Onsdag 20.15-21.45 KFUM Arena. (full bane)

Fredag kl. 18.00-19.30 Ekeberg Kg. (halv bane, deler med G05)

Fredag kl. 16.30-18.00 (inne hallen – i samarbeid med juniorlaget)

Søndag kl.19.00-20.30 KFUM Arena. (halv bane, deler med G05) 

Søndag kl. 16.00-17.30 – KFUM arena – Vinterseriekamper/hjemmekamper



Nivå 1 2 3 4

Hovedtrener NN Ole Erik L Atle

Hjelpetrener Lars Anders Terje Thomas

Trenerpool

Trenerpool

Øyvind, Terje, Thomas, Gustav (her kan vi fint ha noen flere) + noen av de nye som 

kommer inn. Lars som hovedansvarlig

Keepere

Rune Morten og Jan Roger



Andre viktige roller

Økonomi ansvarlig Siri

Sosial ansvarlig Ole Bjørn

Cup ansvarlig Øyvind



Treningsplan for høsten/vinteren



Treningsplan for høsten 2019

Mål nov-jan:

1. Fra 4-4 til spilløvelser med 6 på hvert lag. Kan trene struktur når man er 6.

2. Fra 1-1 til spilløvelse med to mot to samt joker. Dribling, pasning, kommunikasjon, samhandling

3. Hurtighetstrening med ball

4. Hvordan score mål på siste 3 del?



Praksis – fellestreninger ute

Forutsetninger:

1. Skal være 12 -15 stk i hver sone. Starter med å fylle opp nivå 1, deretter fyller vi opp nivå 2, 3 og 4. 

2. Hver trenersone skal/bør bestå av to trenere. En soneleder og en som hjelper til.

3. Keepertrener har ansvaret for innhold på sine keepertreninger

4. Vi vil foreta en rullering på spillere mellom nivåer. 

5. Rullering av spillere kan skje hver måned. Soneansvarlige og Lars blir enige om dette.

6. Opplæring om øvelser vil bli gitt –



KFUM G2004 – Barcelona 2020

Formålet med turen

Opplegget for turen

Flytider 

Økonomi

Hva skjer videre

Ellers



Barcelona 2020 – formål

Sveise spillere og trenere enda mer sammen, både gjennom forberedelser og gjennomføring

Noe å se frem til slik at vi holder på spillerne

Forsterke samhold og sikre inspirasjon til videre juniorsatsing

Styrke samhørigheten på tvers av lagene i årgangen

Opplading til neste sesong, godt sportslig utbytte

Sterkt ønske om at flest mulig kan delta, derfor ønske om god inndekning med 
dugnadsarbeid. 



Barcelona 2020 – opplegg

6 dager, 5 overnattinger i vinterferien fra mandag til lørdag

65 påmeldte, hvorav 8 er ledere/voksne

Salou – 1 time sør for Barcelona. Buss tur/retur flyplass inkludert.

Treningsanlegg med fullpensjon med flotte fasiliteter for ulike aktiviteter, 4-manns 
hytter på 60 kvm i Sport village Cambrils park. 

Treningsleir og i tillegg kamper mot lokale lag. Bruk av UEFA PRO gjestetrenere.

Dagsutflukt til Barcelona 

Bruk av operatør med gode referanser (Cupspesialisten)

Klare og tydelige regler for oppførsel. 



Barcelona 2020 – flytider (26.10.19)

Utreisen er mandag 18. februar 8 (i vinterferien), og hjemreisen er lørdag 23.2.

Vi flyr med Norwegian

Vi flyr via London på vei ned, og direkte fra Barcelona hjem

Det gjøres stadig noen småendringer i flyavgangstidene. Per nå gjelder følgende
• Avgang fra Oslo lufthavn mandag 18. februar 0720, ankomst Barcelona 1355

• Avgang fra Barcelona lørdag 23. februar 1510, ankomst Oslo 1835



Barcelona – økonomi

Ca 7500 kr per spiller. Dette dekker også noe av kostnaden til enkelte av trenerne.

Mål om å dekke halvparten av kostnadene på ca 7500 kr per spiller gjennom 
dugnadsarbeid. Dugnadsinnsatsen avgjør egenandelen. Vi er godt i gang med å nå 
målet, og vel så det.

Betaling i rater. Første rate på 1500 kr ved forpliktende påmelding i juni måned er 
betalt av alle. 

Neste og siste rate vil være senest medio desember måned. Vi vil sannsynligvis be om 
et beløp (anslagsvis 2-3 tusen kroner), og heller betale tilbake til hver enkelt når vi ser 
utfallet av alt dugnadsarbeidet.

Kostnaden dekker ikke reise til/fra Gardermoen. Vi kommer tilbake til opplegget for 
reise til/fra Gardermoen.

Noe lommepenger må påregnes. 



Barcelona – hva skjer videre for den enkelte

Sjekke at passet er gyldig i februar 2020 (nå)

Betale inn beløp nr 2. (senest medio desember)

Bidra på dugnader (løpende)

Gi informasjon om (november, vi sender ut skjema)

nøyaktig passopplysninger

ønskede romkamerater

allergier mv

andre hensyn som må eller ønskes tillagt vekt 

Delta på foreldre- og spillermøte i januar 2020 for turen

Underskrive skjema for orden og oppførsel

Motta tilbakebetalt beløp (avhengig av kommende dugnader, vil skje etter at turen er avviklet)

Glede seg!!



Barcelona 2020 – ellers

Vi drar ikke på dags tur til Barcelona om det pågår store demonstrasjoner og 
ambassaden/konsulatet råder oss til å ikke reise til sentrum

Er det stemning for å se Barcelona spille på Nou Camp om de har hjemmekamp i den uken vi 
er der? Vil koste i størrelsesorden 500 kr. 



Diverse

Sesongavslutning

Planer om felles trafikalt grunnkurs

Kommer snart for betaling:

Enjoy guiden

Lagkassa



KLUBBSTYRT KÅFFA-STILEN KÅFFA-LEDERE LIVSLANGT ENGASJEMENT

TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN


