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A-laget 6. div menn 2016 
Når laget ble påmeldt var det ikke avklart om vi hadde trener eller spillere. Etter et møte sent i februar 

med deler av fotballgruppen fikk vi trener på plass. Tor Erik Lind sa seg villig til å trene laget. 

Målsetningen var å klare å stable et lag på beina samt gjennomføre sesongen.  

Rapport fra trener: 

Arbeidet startet med terminlistemøte og jeg anser det som svært viktig å delta på dette.  

Vårsesongen startet med to treninger i uka, tirsdag og fredag med varierende oppmøte. Vi kom tidlig i 

gang med treninger ute på kunstgressbanen da vi brøytet banen på dugnad. Første utetrening 

gjennomført 29. mars 2016. Det ble også lagt ned mye arbeid i å rekruttere flere spillere. Annet 

dugnadsarbeid som ble gjort av A-laget var plukking av søppel på banen før treninger og kamper, samt 

reparering av gjerdet rundt banen og ballbingen.  

 

Det ble en tøff seriestart 29.april borte mot Øverbygd. Det var utfordrende med en spillerstall med ulik 

alder og interesse. Vårsesongen ble avsluttet med en artig borteseier på gress, 1-2 mot Skøelv. Det som 

likevel huskes best og som gledet oss mest var at det gikk bra med LIF spilleren som havnet i en bilulykke 

på vei til kampen.  

 

Etter fotballferien ble spillergruppen enig om å kun møtes en gang i uka for å trene og heller konsentrere 

oss om å klare å stille til kamp. Høstsesongen ble spillermessig bedre for laget. Der vi blant annet slo 

seriemester Målselv på hjemmebane 2-0. Laget endte som 7. på tabellen. To seire, fire uavgjort og åtte 

tap.  

Målsetningen for sesongen ble oppnådd, vi stilte til alle kampene både hjemme og borte. Dette uten å 

flytte kamper.  

 

Trener Tor Erik Lind. 

Lavangen Idrettsforening 

Kontonummer: 4520 10 53793 

Org. nr.: 975 759 458 1 av 1 


