


Agenda
Kort gjennomgang av sesongen (Lars/Pål)

Økonomi/budsjett 2016

Kommunikasjon/informasjon

Oversikt/presentasjon over lederroller/struktur

Sesongen 2016 – planer

Treninger i vinter - Sportslig fokus/utvikling

Orientering fra klubbledelsen (Thor-Erik Stenberg) 



Sesongen 2015

Fem lag i seriesystem G2004 (7’er)

To lag i seriesystem G2003 (7’er)

Turneringer - Norway Cup/Öckerö etc

Sosiale samlinger/overnatting i hallen etc.

51 spillere



Takk til alle som bidrar!
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G2004 – STATUS ØKONOMI 2016



KFUM G2004 – Status Økonomi
Det er kontroll på økonomien for G2004

Inntekter ligger marginalt over kostnader for 2015

KFUM klubb avgift 2016

G2004 lagkasse avgift 2016 (samme som i fjor/2000)

Enjoy Guide 

Sponsorer

Turer/cuper/utstyr 2016



Kommunikasjon

Hjemmeside

Epost

Facebook



Roller

Rolle Navn

Sosialgruppe Ole Bjørn Ileby

Cup ansvarlig Øyvind Holmen

Kommunikasjon/Info/WEB Einar Carlsen

Hovedtrener Lars Rognstad

Trenere Ole/Øyvind/Anders/Erik/Eric/ Øystein/Lars/Pål/Terje/
Heidi/Roger/Jostein/Fredrik/Steinar/Lars H/Robert

Keepertrener Rune Morten Pedersen

Økonomi Anders Meldalen

Hoved lagleder Pål Eriksen



G2004

Planen for 2016 sesongen



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



Sesongen 2016
Seriestart – i begynnelsen av mai – kamp hver uke.

Planlagte Cuper:
o Se egen oversikt

Treningskamper blir annonsert på hjemmesiden



Basis lagene 2016

Deler opp i 3 basislag.

Noen i denne basen vil kun spille 7ér fotball i 2004 

serien.

Noen vil bli utfordret til å spille 9ér fotball i 2003 

serien.

Noen vil nesten kun spille 9ér fotball i 2003 serien.

Alt skjer i og ut ifra basislagene. 



Status KFUM G 2004

• Rendyrket spillestil 

• Utviklingen i gruppen 2015

• Utviklingen i gruppen 2016

• Rolletrening

• Egentrening

• Hurtighetstrening

• Kondisjon



Hospitering til               G2003 – 9er

2-3 spillere vil kunne hospitere til G2003

Vurderes av hovedlagleder/hovedtrener. I 

dialog med spiller og foreldre



Hospitering fra               G2005

2 spillere fra G2005 vil hospitere til G2004 

gjennom vinteren. 2 nye spillere hver måned. 

Disse får tilbakemelding fra Lars etter hver 

måned. 

6 spillere fra G2005 vil også benyttes når våre 

planlagte turneringer ikke er fulltegnet



Treningsplan for høsten 2015

KFUM G-2015
Innhold: 

1. I praksis; hvordan vi bruker banen mest mulig effektivt

2. Forutsetninger for gode treninger

3. Treningsinnhold for rød gruppe

4. Treningsinnhold for blå gruppe

5. Innhold for hurtighet- og styrketrening

6. I praksis; hvordan vi bruker banen innendørs

7. Kjøreregler for alle trenere



Praksis – fellestreninger ute (tirsdag) 

1.Hurtighet/Styrke/Spenst

2.Firkant – 6 mot 2

3.Kamp 

1.Hurtighet/Styrke/Spenst

2.Posession/bevegelse

3.Kamp 

1.Hurtighet/Styrke/Spenst

2.Posession/bevegelse

3.Kamp 

1.Hurtighet/Styrke/Spenst

2.Firkant – 6 mot 2

3.Kamp 

Keepertrening

1.Hurtighet/Styrke/Spenst
2.Posession
3.Kamp 

1.Hurtighet/Styrke/Spenst

2.Firkant – 6 mot 2

3.Kamp 



Praksis – fellestreninger ute (torsdag) 

1.Marius surprice - lek

2.Firkant – 6 mot 2

3.Kamp 

1.Firkant – tre mot en

2.Posession/bevegelse

3.Kamp 

1.Firkant – tre mot en

2.Posession/bevegelse

3.Kamp 

1.Marius surprice - lek

2.Firkant – 6 mot 2

3.Kamp 

Keepertrening

1. Firkant – tre mot en 

2. Posession

3. Kamp 

1.Marius surprice - lek

2.Firkant – 6 mot 2

3.Kamp 

Rolletrening



Praksis – fellestreninger inne

1. 30 min; Hurtighet/Styrke/Spenst eller kondisjonsøkt

2. 60/90 min; Spill : 3 mot 3 med fokus på bevegelse, pasning og 

en mot en

3. Differensiert 

Sone 2:

3 lag a 3 
spillere 

Sone 3:

3 lag a 3 
spillere 

Sone 4:

3 lag a 3 
spillere 

Sone 1:

3 lag a 3 

spillere 



Riktig oppvarming og viktigheten av å tøye ut riktig

Investere i noen timer med fysioterapeut 

En seanse med oss trenere

En seanse med spillere (inviterer foreldre med 

på dette)

Utføres i løpet av høsten



Aktiviteter for cup/treningskamper

Nyttårscup

4-5 cuper/treningskamper før jul

4-6 treningskamper/cuper etter jul

2-3 Egne cuper (intern og invitere andre lag)

Treningssamling (er)

Ny tur til Öckerö?

Annet….

Påmelding vil være på hjemmesiden vår!!



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

Har dere forslag?

10 frivillige entusiastiske foreldre



Sosialgruppa: Planer 2015/2016

Ansvarlige pr lag i 2015:

o Lag 1 (Lars) Vea og Slette

o Lag 2 (Erik) Sætvedt

o Lag 3 (Øyvind) Stensrud

o Lag 4 (Ole) Trøan og Meldalen

o Lag 5 (Pål) Hindrichsen



Sosialgruppa - aktiviteter

Trivsel for barn og voksne på treningsfeltet og 

på cuper. Servering av toddy / noe å bite i / 

kaffe for frosne foreldre

Nyttårsfest med fotball. Søndag i januar i 

Kåffahallen

Overnattingstur i hallen til våren

Fotballkino kveld etter en trening i høst

Tur / cup med overnatting i løpet av våren



Huskeliste for foreldre

1. Vis interesse: 

– Spør hvordan treningen gikk og hva han gjorde bra

2. Legg til rette for ball-trening utenfor treningene

– Lek med ball sammen med venner

– Lek med ball i kjellerstuen 

– «litt hver dag» gir enorme resultater

3. Spør sonetrener/ansv trener om hva sønnen bør trene på

– Målbevisst trening utenfor treningene gir til slutt en god mestringsfølelse



Treningstider fra 1. november
Tirsdag – KFUM Arena (halv 11er og 7er 

banen)

Klokken 19:00-20:30

Torsdag - Ekeberg kunstgress (halv 11er)

Klokken 19:00-20:30

Lørdag – KFUM hallen 

Klokken 10:00-11:30



Agenda

Orientering fra klubbledelsen 

o v/Thor-Erik Stenberg




