
 

Ready G2010 i sesongen 2018 (G8) 
Nytt denne sesongen er at 2010-årgangen skal spille seriespill sammen med klassen. Her vil det være ukentlige 

kamper mot andre lag i nærområdet administrert av NFF Oslo.  

På den ukentlige treningen vil derfor inndeling av treningsgrupper, på lik linje med tidligere, være med utgangspunkt 

i hvilken klasse barna går i.  

Hovedmålet for hele kullet er at alle skal utvikle seg som mennesker gjennom det å fungere som individ i en gruppe 

og å bevare alle spillerne gjennom at alle opplever trygghet, utfordringer og mestring som vil gi dem trivsel og 

utvikling. G8 skal spille femerfotball med foreldre som kampledere og trenere, og med oppfølging fra klubben 

primært gjennom årgangsleder Ulrik Christoffer Børresen.  

 Sportslig målsetting for aldersgruppen 

«Lære å gjøre hensiktsmessige aksjoner med ballen» 

Kjennetegn ved aldersgruppen 

Etter den første perioden hvor spillerne har fått oppleve hva ballen er og gjør og i hvilken retning den skal, følger en 

periode hvor de får større innsikt i spillets struktur, meningen med å spille med spillere med samme trøye og hva 

motstanderen prøver på. Kontrollen over ballen utvikles mer og mer, men å gjøre hensiktsmessige fotballhandlinger 

har til gode å bli utviklet. Ballen er fortsatt det viktigste verktøyet. Gradvis utvikler spillerne forståelse av at 

spillsituasjoner kan løses sammen, men dette kommer bare sporadisk til syne i selve kampen. Barn i denne alderen 

kan lett bli distraherte, da de evner å observere litt av alt. Det legges i stor grad til rette for mange involveringer per 

spiller og spillerne blir stilt overfor situasjonene de møter i kamp gjennom å måtte løse de samme situasjonene på 

trening. 

Foreldreroller og kontaktpersoner rundt kullet 

Årgangsleder og nærmeste kontaktperson for kullet er Anders Hille Stadheim. Han nås på telefon 90593713, epost 

stadheim@ready.no, eller i truegroups/Ready IF-appen. 

Om det er få spillere til cuper eller andre problemer. Kontakt Anders, kanskje er det andre lag som sliter med det 

samme og vi kan slå sammen to lag. Det er meldt på 5 lag i seriespill denne sesongen for G2010. 

Navn Lag rolle epost tlf 

    
  

 

Nedenfor finner dere et skjema som tar utgangspunkt i de mest kritiske rollene rundt et klasselag. Vi håper alle 

klassene klarer å fylle disse rollene kommende sesong. Én person må gjerne stå med flere ansvarsområder og flere 

foreldre kan samarbeide om én rolle – men vi ønsker som sagt å involvere flest mulig.  

Rolle  Beskrivelse Hvem  

Trener Planlegger og gjennomfører treninger og kamper for 

klasselaget. 

 

Ass. Trener Hjelper til med planlegging/gjennomføring av trening.   

Lagleder Koordinerer praktiske ting rundt laget (kampflytting f.eks.).  

mailto:stadheim@ready.no


Cupansvarlig Koordinerer og melder på cuper.   

Sosialansvarlig Organiserer sosiale tiltak for klasselaget/kullet.   

 

Responder gjerne på denne eposten dersom du allerede nå ser for deg selv i én eller flere av overnevnte roller.  

Det bør alltid være minst to foreldre fra hver treningsgruppe på lagstreninger. Gi meg beskjed om det er noe jeg har 

misforstått i listene mine, eller om det er flere foreldre som bør eller vil være med på listen. Klikk her er 

rollebeskrivelser for trenere og lagledere i barnefotballen:  

Griegakademiet og akademiligaen 
Griegakademiet er et tilbud til ivrige fotballspillere som vil trene enda mer fotball enn 1 lagstrening og 1 kamp i 

uken. Les mer om Griegakademiet på våre hjemmesider. 

Hovedtrener for G2010 på Griegakademiet er årgangsleder Anders Hille Stadheim og alle treninger og kamper 

gjennom akademiet ledes av Readys ansatte trenere. Spørsmål som går på andre ting enn sport kan rettes til 

akademisjef, Magnus Haukvik. 

Fotballskolene  

Fotballskole er en perfekt måte å både starte og avslutte sommerferien på for ivrige fotballspillere. Ready tilbyr 

fotballskoler i uke 26, uke 32, uke 33 og uke 40 (høstferien). Fotballskolene passer for fotballspillere på alle nivåer og 

er et tilbud for spillere som vil utvikle seg sportslig, samt at det er en veldig fin sosial arena. Med voksne trenere som 

årskullansvarlige. Les mer om våre fotballskoler på klubbens hjemmeside. 

Treningstider sommerhalvår 

Tid Hva Hvor 

18:00-19:15 Lagstrening Gressbanen C og D 

09:00-12:00 Løkkefotball Gressbanen 

Terminlister* www.fotball.no  Seriekamper FO-banen kg/Voksen grus 

 

https://ready.no/Fotball/Sidemeny/Barnefotball,-8-12-ar/Hvordan-drives-arskullene-i-barnefotballen-i-Ready.html
https://ready.no/Fotball/Sidemeny/Barnefotball,-8-12-ar/Hvordan-drives-arskullene-i-barnefotballen-i-Ready.html
https://ready.no/Griegakademiet,-7-12-ar.html
mailto:magnus@ready.no
http://ready.no/Fotball/Sidemeny/Barnefotball,-5-12-ar/Fotballskoler,-5-12-ar.html
http://www.fotball.no/


Aktivitetskalender 2018 Ready G2010 

Uke 2: 14. januar Akademiliga Ullern 

Uke 14: 8. april Akademiliga Røa 

Uke 15: 11. april oppstart fotballaktivitet etter påsken 

Uke 16: Søndag 22. april Kick off sommersesongen 

Uke 18: Betale medlemskap og treningsavgift for sommersesong innen betalingsfristen som er tirsdag 1.mai. Klikk 

her. 

Uke 21: 26-27. mai Ullern CC Vest cup 

Uke 25: Siste treningsuke klasselagene sommersesongen 

Uke 26: Ready TINE Fotballskole 

Uke 27-31: Sommerferie 

Uke 32: Ready TINE Fotballskole 

Uke 33: Ready TINE Fotballskole 

Uke 34: Treningsstart høstsesong  

Uke 35: 31.-2. september Ready Rema 1000 høstcup 

Uke 37: 15.-16. september Heming SEB Cup 

Uke 40: Ready fotballskole 

Uke 41: 14. november Akademiliga Snarøya 

Uke 42: Siste treningsuke før vinterhalvåret. 

Uke 43: 28. oktober dugnad demontering av ballbinger.  

 

Blått: Cuper, alle lag skal melde seg på! 

Grønn: Fotballfri 

Sort: Nyttig info 

Rødt: Akademiliga 

https://ready.no/Fotball/Toppmeny/Betaling-Ready-Fotball.html
https://ready.no/Fotball/Toppmeny/Betaling-Ready-Fotball.html

