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Årsrapporten for miniputt 6-7 åringer
Trener Rita Jørgensen, hjelpetrener Birgitte Bratsberg,

Antall spillere
Laget består av 11 spillere, der det er 5 barn født 2010, og 6 barn født 2011. 4 jenter og 7 gutter.

Antall kamper
Vi har spilt 10 kamper denne sesongen, en kamp ble avlyst av heile sesongen. Da jeg har klart å
miste boka der alt står skrevet av resultater, så har jeg ikke fulle oversikt over resultatene for
sesongen. Men vi hadde mest vinn, dvs. 8 vinn og to tap hvis jeg husket rett, men det er ikke så nøye.

Turnering
Laget fikk være med på ei turnering, Gratangsturneringen, der vi spilte godt, to vunnet, et tap og et
uavgjort. Kjempeflott helg for både barna og foreldrene. Salangsturneringa var jeg bortreist og fikk
ingen til å ta di, så den ble de ikke meldt på dessverre.

Erfaring
Vi har et stabilt miniputtlag, alle barna var på treninger og kamper, masse fotballglede blant di små
spillerne, ingen konflikter, di va bare så gla for å trene å spille. Veldig ivrige.

Lagets neste sesong
Neste sesong blir jo laget endret grunnen barnehagebarn som skal begynne å spille, det vil bli en god
del barn, mulig det må bli to 6-8 års lag siden det er så mange barn, men det må fotballgruppa se på
så det kan være klart like over jul når treningene skal begynne.
For min del som har vært trener denne sesongen, så ser jeg ikke at jeg har mulighet og kapasitet å ha
to lag som denne sesongen som har vært, så håper noen med skikkelig fotballinteresse ønsker å
trene laget videre, det er utrulig flotte barn og foreldre. Hjelper gjerne til når det trengs men ønsker
andre kunne tatt hovedansvaret!

Rita Jørgensen
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