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Lagenhet: Grüner Team 2007 (U12) 

1.  Organisasjon og støtteapparat 
Trener(e) : Har variert gjennom sesongen. Først Vetle Warendorph 

Dalberg, deretter Leif Jarl med assistanse av Frank 
Herman Hernes og Team 2006. Patrick Jackson Kvello har 
blitt faset inn på slutten av sesongen. 

Lagledere(e) : Hege E. Blien tok over for Alf Grini på starten av sesongen. 
Materialforvalter 
 
 
Slipere 

: Lars Aarhus (admin), Sebastian Kvarme, Harald Seim. 
Finn-Erik Mortensen og Steve Fulker har forlatt klubben i 
løpet av sesongen. 
Birgit Ege, Tron E. Blien 

Kioskansvarlig : Anda Blay 
Dugnadsansvarlig : Anda Blay 
Webansvarlig 
Økonomiansvarlig 
Sekretariatsansvarlig 
«Sosialt og moro»-
ansvarlig 
Sponsoransvarlig 

: Alf Grini 
Hege E. Blien 
Alf Grini 
Anne Mette Haug Hansen, Ingrid Pedersen 
 
Anda Blay 

 
Antall spillere : 13 utespillere hvorav 5 er jenter. Har mistet lagets eneste 

keeper og en utespiller i løpet av sesongen. 
En spiller fra HL kommer for å prøvetrene før sesongslutt. 

2. Sportslige aktiviteter sesongen 2018/2019 

2.1 Seriespill 
Laget har deltatt i U12 Canadiens serien. 

 

Seriekamper Seire Uavgjort Tap Utestående kamper 

20 6 1 11 2 

2.2 Privat- og treningskamper 

Antall kamper Seire Uavgjort Tap 

1 NA NA NA 

2.3 Deltakelse i turneringer 
Sesongens cup-program: 

• Furuset Høstcup U12, Furuset 

• Dragons cup U12, Hamar 

• Viking cup, Lysekil  
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3.0 Lagenhetens egne aktiviteter 
  

3.1 Arrangement av egne turneringer 

          Ingen. 

3.2 Andre aktiviteter 

• Barmarkstrening:  

o Det har blitt holdt 0-2 barmarkstreninger ukentlig.  

o Treningsprogram utarbeidet av Vetle Warendorph Dalberg har blitt benyttet.  

• Skillsrinken: har vært brukt sporadisk, på spillernes eget initiativ. 

• Høstcamp i Grünerhallen (høstferien) var en fin og læringsrik opplevelse for de aller fleste 

2007 spillerne.  

• Hospitering:  

o Har fungert bra opp til 2006, de har ofte tatt med mange spillere, og vært veldig 

hjelpsomme i en vanskelig periode.  

o Det har vært litt mer utfordrende med hospitering ned til 2008, håper på en bedre 

løsning der neste sesong. Spillere som ikke kvalifiserer til å hospitere opp trenger 

også et ekstratilbud for å få ønsket sportslig utvikling. Disse spillerne har denne 

sesongen hatt et dårligere treningstilbud enn resten av laget.  

o Jentene har et ekstra tilbud med egen jenteserie, jentecup’er og noe trening med 

damelaget, i tillegg til blandet lag (2007 laget). 

• Morgentrening: Flere av 2007 spillerne har deltatt regelmessig/ sporadisk på 

morgentreningene. 

• Sosiale arrangementer 

o Ulike bursdagsfeiringer hvor hele laget har vært invitert. 
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Oppsummering av sesongen 2018/2019 
Sesongen startet veldig bra med Vetle Warendorph Dalberg som trener. Man så stor utvikling og 
progresjon hos samtlige spillere under hans ledelse. Etter at han forsvant som trener i høst, har det 
vært litt «vakuum», med mye usikkerhet og frustrasjon. Takk til alle som har bidratt til å stable laget 
gjennom sesongen (Leif, Frank, Team 2006 ressurser, mfl.)! Alle gleder seg til å bli bedre kjent med 
Patrick Jackson Kvello som trener neste sesong, både på is og barmark!  
 
Det hadde i tillegg vært fint og fått på plass en fast trenerressurs til, i tillegg til Patrick. Den siste tiden 
har det vært vanskelig å få trenerkabalen til å gå opp, og enkelte lagstreninger har blitt gjort om til 
løkkehockey eller avlyst pga. manglende ressurser. Det er uheldig for et lag som taper mange av 
kampene de spiller, og som trenger veiledning og fokus på spillerutvikling. 
 
En annen utfordring har vært at laget rundt juletider mistet sin eneste keeper. Heldigvis har to av 
keeperne på U11 vært veldig behjelpelige og hjulpet til gjennom siste del av sesongen. Det er 
krevende å drive et lag uten fast keeper, og lagledelsen jobber med å se på ulike alternativer for å få 
en mer stabil keepersituasjon neste sesong.  
 
Det har vært varierende oppmøte blant spillerne på treningene, og spesielt barmarks-treningene har 
hatt dårlig oppmøte siste del av sesongen. Det er nok mange grunner til dette, men en grunn kan 
være at treningstidene på Nevilo legges ut veldig sent, og kun for en til to uker av gangen. Dermed 
gjør spillerne andre avtaler, som etter hvert viser seg å kollidere med hockey treningene. Dette er 
utfordrende både for spillerne og deres foresatte. 
 
Oppsummert har det vært en vanskelig og krevende sesong for 2007 laget. 
 

Videre drift av laget 
Hvordan 2007 laget ser ut fremover vil nok avhenge av hva som skjer med øvrige lageneheter i 
klubben (spesielt 2008, 2006 og eldre). Det er viktig at det er et tilbud til alle spillerne i gruppen, både 
de spillerne som ønsker å satse på ishockey som idrett, og de som ikke har så høyt ambisjonsnivå, ref 
punktet «Hospitering» over. Spillerutviklerne bør legge til rette for at alle spillerne får trening som er 
tilpasset deres eget ambisjons– og ferdighetsnivå.  
Eksempelvis; Hvis 2006 laget stiller med kun et lag i serien neste sesong, vil Grüner bli en mindre 
attraktiv klubb for de 2007 spillerne som ønsker å satse på ishockey. Hvis det blir få 
hospiteringsmuligheter ned til 2008, vil spillere som ikke får tilbud om hospitering opp/ned få for lite 
istid, og de vil ikke oppnå ønsket spillerutvikling. 
 
Hvis alle/ de fleste spillerne fortsetter på laget er det nok spillere til at Team 2007 kan spille U13 neste 
sesong. Laget har få spillere, så på lengre sikt kan spillergruppa fort bli litt liten, men vi tar en sesong 
av gangen.  
 
Med et mer stabilt trenerteam, mer strukturerte treninger, og en helhetlig fremdriftsplan for laget, vil 
Team 2007 mest sannsynlig kunne fullføre i hvert fall en sesong til. 


