# Nyhetsbrev Nr38 fra fotballteamet G14 (18.12.17) #

Pkt1 – Referat fra informasjonsmøtet 11.12
Tor Todesen introduserte hvordan Eik Tønsberg er organisert på sportslig side og han
gjennomgikk modellen for de ulike alderstrinnene. Modellen det skal jobbes etter tar
utgangspunkt fire lag: G14-1, G14-2, G13-1 og G13-2 hvor målet er å matche spillere på
deres rette nivå for å sikre høyest mulig grad av spillerutvikling og spillerglede.
Tor pekte også på svært gode erfaringer fra tilsvarende sammenslåinger, både i vår
klubb og andre steder. En større spillergruppe gir bedre muligheter for matche spillerne
riktig og det blir praktisk sett langt enklere å kunne tildele tre treninger ukentlig på
klubbens beste kunstgress enn hva tilfellet ville vært for to mer isolerte årganger. En
annen klar fordel er at dermed også settes en utvidet gruppe kvalifiserte trenere som
stiller opp på de dagene de har mulighet og dermed sikrer at spillerne som regel vil ha
fire eller flere trenere tilstede på hver trening.
Tor introduserte også Kent Karlsen som hovedtrener for G13/G14 for 2018.
Presentasjonen til Tor ligger tilgjengelig på Facebook-siden.
Hovedtrener Kent Karlsen informerte deretter om trenerapparatet som fremover består
av i alt 9 trenere hvorav fire har et definert hovedansvar for hvert av de fire lagene:
G14-1 Kent Karlsen
G14-2 Anwar Aatif
G13-1 Hein Irgens Henriksen
G13-2 Gorm Hage
Utover disse fire består trenerstaben av:
André Holvik
Petter Lo Presti
Thomas Olsen Moldvær
Steinar Nilsson
Alf Rune Svensen (keepertrener)
Ernest Matoshi har vært en veldig god trenerressurs for G04 i 2017. Han får nå nye
oppgaver i klubben og vil etter nyttår inngå i trenerteamet til G16. Vi ønsker Ernest lykke
til videre i gruppa til Tor og takke for super innsats både på treninger og i kamper.

11er vs 9er i 2018.
G14 spiller i 2018 11er-fotball
G13 spiller i 2018 9er-fotball
G13-spillere vil kunne spille opp til G14-1 (førstelaget), men ikke opp til G14-2, med
mindre det oppstår helt spesielle behov ved sykdom, skoleturer osv.
G14-spillere kan i 2018 ikke spille for G13.
Det vurderes å melde opp et 7er-lag for G13/G14 for å sikre at alle får spilt mest mulig
nå med nærmere 60 spillere totalt i troppen. Et slikt blandet lag vil kunne bestå av
spillere fra begge årgangene. Det kommer mer informasjon om dette senere.
Som i 2017 vil laguttak til kamper for G14-1 og G14-2 foretas fortløpende og informeres
i nyhetsbrev på samme måte som i dag. Kent informerte også om behovet for
dugnadsinnsats fremover og den kommende dugnaden i Fix Arena 20.01. Mer info om
den under.
Kent ønsket også å ta opp en sak til:
Mange spillere bidrar ikke til å hente utstyr eller til å rydde opp når vi er ferdige. Skal vi
kunne starte treninger presis og også holde på ut vår tid må alle bidra til å rydde opp og
sette inn utstyr. Det kommer nye årganger inn på kunstgresset rett etter oss og vi er
avhengig av å få ryddet vekk alt vårt utstyr på et par minutter så neste gruppe kan
komme i gang.
Pkt2 - Status på de ulike rollene i G14
Årgangsleder:
Randi Nørstebø fortsetter frem til sommeren.
Lagledere:
Ronny Pettersen fortsetter.
Vi behøver en ny lagleder som kan erstatte Anita Viken fra januar 2018.
Miljøgruppa:
Bjørn Jordhøy og Louise Buckley ønsker at flere bidrar med å dra i gang og gjennomføre
aktiviteter for våre spillere.
Trenere:
André Holvik og Anwar Aatif fortsetter, men i litt andre roller enn tidligere.

Pkt3 - Treninger fremover
Første trening i det nye året blir onsdag 03.01 kl 16:30 - 18:00. Deretter det følgende
som gjelder utover vinteren:
•
•
•

Mandag og onsdag kl 16:30 - 18:00 (Øvre kunstgress)
Fredager kl 17:45 - 19:30 (Fix Arena. Skadefri fra kl 17:45. Trening fra kl 18:00)
Søndagstreningene fortsetter kl 12:00 - 13:00 etter nyttår (Øvre kunstgress)

NB! Treningene begynner presis. Det forventes at alle er klare til angitt tid. Som nå etter
sammenslåingen av G13 og G14 vil det fortsatt varieres mellom øvelser/spill i
differensierte grupper og inndeling på årganger fra tid til annen. På enkelte treninger vil
det også fokuseres på kommende kamper ved at enkeltlag vil drilles inn mot sin kamp
med troppen som er tatt ut.
NB! Det kommer også til å legges til en frivillig 15-minutters kondisjons- og styrkeøkt
etter onsdagstreningen. Mer informasjon om dette kommer senere.
Pkt 4 - Dugnad Fix Arena lørdag 20.01
Andre del av dugnaden i Fix Arena gjennomføres lørdag 20.01. De som ikke deltok på
dugnaden der sist bes å holde av denne datoen inntil listen med vakter er klar.
Pkt 5 - Vinterserie
G14 har meldt på to lag til den kommende vinterserien.
Vi har meldt på følgende to lag:
G14-1: Nivå A
G14-2: Nivå C
Det er ikke gitt at vi får stille med to lag siden det avhenger av antall påmeldte lag.
Dersom ikke vi får med to lag vil det settes opp treningskamper for G14-2 i samme
periode.
Pkt 6 - Kampdag lørdag 20.01
Lørdag 20.01 blir det treningskamper og full dag på Eik for G13 og G14. Alle spillere skal
spille kamper denne dagen.

Kampdagen vil være fra 09:00 til 21:00 med mye sosialt i tillegg til kampene. Vi kommer
også til å vise Manchester City - Newcastle kl 18:30.
Det kommer mer informasjon om dette senere, men det blir behov for et antall foreldre
fra årgangene som kan ta ansvar for lunsj og hjelpe til med andre praktiske saker.
Hvilke lag som kommer til Eik for å møte våre lag vil være spikret i løpet av kort tid.
Mer info kommer senere. Viktig at spillerne holder av hele dagen allerede nå.
Pkt 7 - Hjemmeside for G13/G14
Her vil det legges ut oppdateringer fortløpende.
https://www.eik-tonsberg.no/EIK-Tonsberg-IF/Sidemeny/Ungdom/G14(f.2004/2005).html
Pkt 8 - Melde forfall til treninger
Inntil videre meldes forfall til treninger inn til både André Holvik (97160002) og Anwar
Aatif (46615001) innen kl 12:00 samme dag. Det kan komme endringer på dette
etterhvert, men vi fortsetter som i dag og vil informere om det kommer endringer.

