# Nyhetsbrev Nr34 fra fotballteamet G14 (29.10.17) #
NB!
Klubben ønsker fremover en helhetlig betegnelse på årgangene og vi innfører det fra og
med i dag. Fra nå bruker vi G14 for vår årgang. G13 blir dermed årgangen under oss.
Pkt1 – Årgangene G13 og G14 kjøres som en felles gruppe
Fra og med denne uka starter samtreningene med våre to årganger. Det blir en stor
gruppe spillere, men det er også etablert en solid gruppe trenere som vil sikre at øktene
gjennomføres med høy kvalitet. Dette er en satsing initiert av sportslig leder på
ungdomstrinnet, Tor Todesen, og sammen med de to årgangenes trenerteam går vi nå
videre med dette tette samarbeidet. Det kommer også til trenerressurser utenfra med
spisskompetanse som vil styrke det faglige opplegget enda mer.
Dette innebærer obligatoriske fellestreninger tre dager i uka pluss kondisjonstrening på
søndager som i dag:
Mandager 16:30 – 18:00 (Kunstgress)
Onsdager 16:30 – 18:00 (Kunstgress)
Fredager 16:30 – 18:00 (Kunstgress inntil videre)
Søndager: 12:00 – 13:00 (Idrettsbane/Kunstgress - Frivillig)
Når det gjelder kommende vinterserie, vårsesong osv så vil strukturen se ut som følger
med utgangspunkt i fire lag:
G14 – 1 (11-er)
### 2004 / 2005. De beste uansett årstrinn. Det tas ut ny tropp til hver kamp
G14 – 2 (11-er)
### 2004. Kun lån fra 2005 ved spesielle behov.
G13 – 1 (9-er)
### 2005
G13 – 2 (9-er)
### 2005
Litt mer detaljer om hva dette betyr for G14:
•

Spillere fra G14 kan ikke spille seriekamper/cupkamper ned til G13 siden dette ikke
er tillatt fra Fotballforbundet

•

Spillere fra G13 som vurderes som gode nok vil være aktuelle for spill opp til G14 – 1
på samme måte som for alle G14-spillere. De til enhver tid beste på sin posisjon
spiller uansett hvilket årstrinn de tilhører

•

Hovedtrener G14 – 1 vil i samråd med de andre trenerne vurdere hvilke spillere som
skal tas ut til G14 -1 sine kamper fra uke til uke

•

I utgangspunktet er det kun direkte opp på G14 – 1 som er aktuelt for G13-spillere

•

G14 -2 vil kun bestå av G14-spillere med mindre det oppstår spesielle behov

•

Trenerkabalen er ikke ferdig satt, men det vil snart informeres om hvem som vil
inngå i det utvidede trenerteamet. Det vil også informeres på samme tid om hvem
som blir hovedtrener for G14-årgangen for fotballåret 2018

•

Denne nye strukturen betyr at det blir en større spillergruppe som nå vil vurderes til
spill for G14 – 1 fra uke til uke. Det kommer også flere nye G14-spillere inn
fremover.

Pkt2 – Treninger denne uka (uke 43)
•
•
•
•

Mandag 30.10 kl 16:00: Spillermøte på klubbhuset etterfulgt av trening (møt presis)
Onsdag 01.11 kl 16:30: Fellestrening for G13/G14
Fredag 03.11 kl 16:30: Fellestrening for G13/G14
Søndag 05.11 kl 12:00: 4x4 intervalltrening på idrettsbanen/Kunstgress

Pkt3 – Sosialt samvær fredag 17.11 for alle spillerne
Miljøgruppene i de to årgangene arrangerer en sosial samling rett etter trening fredag
17.11, dvs fra kl 18:00. Spillerne går opp til klubbhuset etter avsluttet trening og får
servert mat og drikke.
Pkt4 – Viktig fremover
Dersom en G14-spiller ikke kan trene en dag skal inntil videre både Anwar (46615001)
og André (97160002) ha melding om det på SMS senest kl 12:00 samme dag.
Er det enkelte spillere som pga av andre aktiviteter ikke kan delta på alle tre treningene
ber vi om informasjon om det.

