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Årsrapporten for 14 år 
Trenere 
Karl-Kristian Berg og Adrian Markussen. 

Antall spillere 
14 spillere. 9 gutter og 5 jenter. 

Antall kamper 
14 kamper spilt. 8 seiere, 1 uavgjort og 5 tap. Endte på 3.Plass i serien. 

Turneringer 
Gratangsturneringen, 4 kamper spilt, 1 seier, 1 uavgjort og 2 tap.  
Salangsturneringen, alle kamper tap. 

Erfaring/tilbakemelding 
LIF G14 er meget fornøyd med sesongen og treningene. Vi startet med treninger 2 ganger i uken 
(Mandag og Torsdag) og eter hvert startet vi med 3 ganger i uken (søndag) Dette var i samarbeid 
med spillere og foreldre. På treningene har fair play vært i fokus, lagånd og samarbeid som ett lag. 
Utviklingen har vært stor hos hver enkelt spiller, og vi har sett fremgang i alle. Vi har også hatt 
spillere som aldri har spilt fotball, og de har hatt utrolig stor utvikling. Vi har vært meget fornøyd med 
støtte vi har fått både fra LIF og Troms fotballkrets. I starten var det ingen trenere som kunne stille så 
spillerne hadde ingen fotballtilbud, da vi startet opp med treninger, var det 14 spillere, og alle 
fullførte sesongen. Etter samtale med hver enkelt spiller, er alle fornøyde med sesongen, glade for 
tilbudet og ingen følte at de fikk for lite spilletid. I løpet av sesongen hadde vi bare 1 skade, der en 
spiller knakk ett lite ben i bekkenet, skademelding skal være levert. Vi hadde 1 spiller som flyttet midt 
i sesongen.  

Neste sesong 
Spillerne var meget positive til å stille lag i 2018 sesongen, Karl-Kristian Berg og Geir-Ove Mortensen 
stiller som trenere. Vi har 2 spillere som ikke stiller neste sesong, dette er på grunn av helsen til 
spillerne og noe de selv i samarbeid med foreldre har bestemt, som trener har jeg forklart 
mulighetene vi har til å søke om ekstra spiller og tilpasset trening for spillerne for å ivareta deres 
helse. 

 

Karl Kristian Berg 
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