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Årsrapport 2016 laget G14 
Laget har bestått av: 

Trenere Svein A Fagerli  

Bjørn Helge Aune 

Spiller 1 Seriyombo David 2002  

3 Ailo Skavholm 2003 

4 Jostein Aune 2003 

5 Adrian Lind 2002 

7 Ludvik Fagerli 2003 

10 Ingrid H Rollmoen 2002 

13 Maia Vollstad 2003 

14 Mahjoub Jali 2003 

15 Jumana Sourani 2001 

16 Viktoria Larsen 2003 

17 Niku Halonen 2003 

18 Matin Feizi 2002 

19 Asma Jali 2002 

20 Elida Teigland 2003 

21 Rahaf Sourani 2003 

 

I tillegg har vi hatt noen gjestespillere: Sebastian, Mobarac, Mostafa og Sharif, disse spillere er også 

oppført på G 16 laget. Vi har også lånt ut spillerne Seriyombo og Adrian. 

Når vi har deltatt i turneringer har vi deltatt som G14. Dette har vært veldig tungt når hovedtyngden av 

spillere har vært 13 år (2003), og vi har møtt hovedsakelig rene G14 lag det vil si spillere på 14 år og disp 

spillere på 15 år. Etter ferien har vi også hatt innslag av 15 års spillere på laget. 

Resultat vis har vi hatt 9 tap, og 5 seiere. 

Vi deltok på Gratangsturneringen, og der hadde vi 4 tap. 

Ellers har sesongen vært flott. Vi hadde en del store tap i starten, men etter ferien ble de halvert eller så 

vant vi. Etter ferien hadde vi 3 av 5 seiere, og den siste kamp før ferien vant vi. 

Ellers vil eg ikke trekke fram enkeltspillere men hele laget. 

Vi var oppmeldt som 13 års lag som var rett forhold til aldersgruppe og vi ble flyttet opp til G14 grunnet 

lite 13 års lag. Dette førte til store tap. Vi gjorde noen forandringer i høst kvartal, som fikk positive 

resultat. 

Så i ettertid er det viktig å huske på og kun melde opp partalls lag, så vi slipper og få dette problemet 

flere ganger. Det er også viktig å få alle foreldre med på å trekke lasset sammen med oss trenere, og ikke 

bare at enkelte foreldre bidrar. 
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