# Nyhetsbrev Nr22 fra fotballteamet G04 (12.08.17) #
Pkt1 – Ny trener: Ernest Matoshi
Vår årgang har fått inn en ekstra trenerressurs fra og med denne uka. Ernest kommer til
å styrke trenerteamet på treningene tirsdager og torsdager. Han kommer også til å være
med på seriekamper når han har mulighet. Han har spilt på Eik og gikk ut fra Re Vgs
Toppidrett Fotball i vår og han ønsker å starte sin trenerkarriere hos oss.
Dette er veldig gode nyheter for vår årgang. Vi og spillerne gleder oss til å få inn en
ekstra trenerressurs med nye øvelser og nye tanker rundt spillerutvikling.
Pkt 2 – Ny spiller: Peder Horgen
Vi har fått en ny spiller i troppen vår. Peder har trent med oss en stund og hans
overgang fra Gullhaug er nå godkjent. Peder vil spille for både 1.laget og 2.laget de
kommende kamper for å bli bedre kjent med våre spillere.
Pkt 3 – Hospitering opp til vår årgang
G05 kommer til å ha med tre spillere på våre torsdagstreninger i høst. G05 kommer til å
rullere på hvilke spillere som blir med på våre treninger. Som i vår kommer vi også til å
be om spillere til seriekamper ved behov.
Pkt 4 – Hospitering fra vår årgang og opp
Kommer mer informasjon om dette i et senere nyhetsbrev. ”Work in progress”.
Pkt 5 – Keepertrening
Klubben har satt opp faste keepertrening hver tirsdag kl 17:00 – 18:00.
Ansvarlig er Vidar Skårud Bekkoset.
Pkt 6 – Laguttak til 1.lagets hjemmekamp mot Barkåker mandag kl 18:00
NB! Oppmøte en time før i garderoben (17:00).
Trenere:

André, Anwar & Ernest
Spillere (12):
Adnan Aatif
Amund Engseth
David Holvik
Emanuel Lidal
Jørgen Viken
Karoline Røren Svanes
Max Kjærstad Rosland
Oscar Bjerknæs
Peder Horgen
Sebastian Grytemark
Vebjørn Isaksen
Wilfran Jordhøy (Keeper)

Pkt 7 – Laguttak til 2.lagets bortekamp mot Gullhaug2 torsdag kl 18:00
NB! Oppmøte en time før i garderoben (17:00).
Trenere:
Anwar & Ernest
Spillere (13):
Anders Enger
Christoffer Karlsen Ruud
Gabriel Slettner
Ivar Pettersen
Jacob Bruserød
Jean Bergan (Keeper)
Lars Mutsaers
Mike Holmes
Ola Theodor Gilje
Peder Askjer
Peder Horgen
Peder Nørstebø-Vartdal
Vebjørn Østevik
Pkt 8 – Treninger neste uke
Tirsdag 19:15 – 20:45:

Alle stiller til trening. Trenere: Anwar, Pål og Ernest
Torsdag 18:00 – 19:30:
1.laget og tre spillere fra G05 stiller på trening. Trener: Pål
Pkt 9 – 4 x 4 intervalltrening søndag kl 12:00
Det blir frivillig intervalltrening på Greveskogen Idrettsbane førstkommende søndag.
Som vanlig blir det 10 min oppvarming i eget tempo, deretter 4 x 4 min løping før vi
avslutter med 10 min rolig løping og deretter tøying. Dette er en veldig effektiv
treningsform som er unnagjort på under en time. Voksne som ønsker det må gjerne bli
med oss.
Pkt 10 – Mazda Cup 17-18 september
Hold av helga! Vår årgang er meldt på til Mazda Cup i september.
Denne arrangeres hos Eik.
Vår årgang stiller her med:
Ett 9er lag i G13 (lørdag)
Ett 11er lag i G14 (søndag)

