


AGENDA
Orientering fra klubbledelsen (Thor Erik)
Kort gjennomgang av sesongen 
Oversikt over lederroller/struktur
Kommunikasjon G2004
Økonomi/budsjett 2017/2018 
Sesongen 2018 – planer
Treninger i vinter - Sportslig og sosial 
utvikling



Sesongen 2017
1 lag i seriesystemet (7’er)
4 lag i seriesystemet (9’er)
Cuper
Treningskamper
57 spillere



Gode opplevelser
1. Treningsoppmøte og intensitet gjennom vinteren
2. Fin sosial tur til Hamar hvor guttene lekte på tvers av lag og nivå
3. Sterke kamper i 9èr serien – (Kretsmester - 2 lag på 1.plass. 1 lag på 

2.plass og 1 lag på 3. plass)
4. Sterke kamper i 7èr serien – Kretsmester
5. Hospiteringsløp som har fungert godt gjennom vinter og i serien
6. Norway Cup – gode opplevelser for alle lag. 



Hva kan bli bedre?

• Må forsterke/opprettholde vintertreningene
• Må tørre å prioritere hva vi skal trene på



Hva er bra?

• Vi har spillere som ønsker å komme til oss
• Gode engasjerte trenere/støttespillere – ønsker 

flere på vei inn
• Vi har konkurranse mellom nivåene. Dette er 

sunt og må ivaretas på en god måte.



Roller
Rolle Navn

Sosialgruppe Ole Bjørn Ileby

Cup ansvarlig Øyvind Holmen

Kommunikasjon/Info/WEB Einar Carlsen

Hovedtrener Lars Rognstad

Trenere Marius/Ole/Øyvind/Anders/Erik/Øystein/Lars/Pål/
Terje/Fredrik/Terje/Atle/Thomas

Keepertrenere Rune Morten og Jan Roger

Økonomi Siri Nilsen

Hoved lagleder Pål Eriksen



Kommunikasjon
Hjemmeside
Epost
Spond



KFUM G2004 – Status Økonomi



KFUM G2004 – Status Økonomi

- Det er god økonomi for G2004

- Inntekter er høyere enn kostnader for 2017

- KFUM klubb avgift 2018

- G2004 lagkasse avgift 2018

- Enjoy Guide 

- Sponsorer

- Dugnader

- Turer/cuper/utstyr 2018



Sesong 2018
Vinterserie for nivå 2 (2 lag)
Vinterserie for nivå 1
Arrangere treningskamper/turneringer for nivå 3
Seriepåmelding skjer først på nyåret. 



Treninger
Treninger fra november:
o Tirsdag og torsdag ute – felles, men differensiert
o Onsdag inne: nivå 1 + litt rotasjon
o Lørdag inne: nivå 2, 3 og 4
o Noen helger: Treningskamper, turnering, tema treninger



Treningstider

Tirsdag: kl.1845-2015
o halv 11er KFUM Arena (halvdelen nærmest KFUM 

hallen). Alle trener
Onsdag: inne i hallen, kl.19-20 
o (3/4 hall). Differensiert

Torsdag: kl.1730-1900
o halv 11er Ekeberg kunstgress (halvdelen nærmest KFUM 

hallen). Full bane fra 1800-1900. Alle trener
Lørdag: inne i hallen, kl.1130-1300 
o (hel hall). Differensiert



Tur 2020
Treningsleir eller turnering
o En reise som gutta kan se frem til
o Går over noen dager - utland
o Krever at vi allerede nå starter planlegging – dugnad hvor 

de settes av penger



Treningsplan for høsten/vinteren



KFUM G-2004
Målsetning: Øke individuelle ferdigheter som 

gagner årgangen på best mulig måte. 

Ambisjon: Skape en treningskultur hvor guttene 
selv tar initiativ til egentrening

2- 3 spillere på KFUMs A-lag



Hospitering og Sone

2 spillere vil kunne hospitere til G2003
– Avtalt rotasjon på 3 uker

Vurderes av Marius/Lars. I dialog med spiller 
og foreldre

4 utespillere og 3 keepere var nominert til sone



Nye spillere til KFUM G2004 

Vi er en attraktiv klubb
Vi er en attraktiv årgang
Alle spillere / foreldre blir sjekket godt ut av 
Lars & Pål
Kan ha behov for nye spillere i alle nivåer
– Spesielt hvis vi får med en trener



Treningsplan for høsten 2017
KFUM G-2004

Innhold: 
Mål nov-des: 

1. Utvikle en mot en offensivt og defensivt
2. Utvikle to mot to offensivt og defensivt - samhandling
3. Orienteringsøvelse



Praksis – fellestreninger ute  

Keepertrening

Spil 45  
En mot en
To mot to

Orientering

Spill
En mot en
To mot to

Orientering



Struktur og opplæring av guttene

1. Guttene skal møte 20 min før trening (tirsdag og torsdag) for å varme 

opp.

Bente Dammerud (mamma Marius A) vil komme å gi oss opplæring i 

tøyningsøvelser

2. Hvis spillere ikke kan møte på trening skal hovedtrener pr gruppe motta en 

melding med begrunnelse. (slik er det på nivå 1) 



• Vi forventer at våre spillere: 
• Er presise til trening og kamp
• Gir beskjed i god tid om man ikke kan delta på kampaktivitet 

eller trening. 
• Møter forberedt
• Har et fornuftig forhold til kosthold
• Sørger for nok hvile og søvn i forbindelse med trening/ kamp
• Tar ansvar for egen utvikling
• Prioriterer skolearbeid før fotball
• Opptrer i tråd med “Fair play-ånd” ;Viser respekt for 

medspillere, motspillere og dommer’n



Ressurser neste sesong – hvem er med?

Ønsker flere ressurser



Sosial gruppa
Mål: Skape et godt sosialt fellesskap blant 
gutter og foreldre så det er ett sted alle trives.
Tilrettelegge for den utenomsportslige 
aktiviteten. 
Behov for mange engasjerte foreldre – gjerne 
dere som opplever at dere ikke har så mye å 
tilby på treningsfeltet



Sosialgruppa - ansvarsområder
Ta initiativ slik at alle gutta (og foreldre) trives
Teknisk arrangør av egne cuper og 
arrangement
Sørge for dugnadsfolk når klubben ber om det
10 frivillige entusiastiske foreldre



Sosialgruppa - aktiviteter
Trivsel for barn og voksne på treningsfeltet og 
på cuper. Servering av toddy / noe å bite i / 
kaffe for frosne foreldre
Nyttårscup. Lørdag 20/1 i Kåffahallen
Overnatting i hallen til våren
Tur / cup med overnatting i løpet av våren



Sosialgruppa: Dugnader

Inntektsgenererende dugnader (kortsalg e.l)
Dugnader for G2004 – egne cuper, aktiviteter 
inkl. vakttjeneste, kiosk, opprydding mm
Dugnader bundet opp mot Kåffa
oNorway Cup, A-lagets kamper, bane vedlikehold 

samt «Stopp Volden» og andre turneringer



Takk for oppmerksomheten!

Husk å betale for:
Enjoy guiden 
Lag-kassa




