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ÅRSRAPPORT SPORTSUTVALGET 2017
1. Generelt
SU er oppnevnt av styret i Faaberg fotball og har som mandat å utvikle Sportslig handlingsplan og
påse at klubben på alle nivåer lever opp til denne. All sportslig oppfølging av lagene i klubben ivaretas
av SU.
SU har i 2017 bestått av sportslig leder yngres Audun Bøhlerengen, Sportssjef ungdom/senior
Henning Brendstuen, TK Yngres Atle Haugen, ansvarlig kvinnefotball Magnus Kornby,
banekoordinator Morten Bakken og Fair Play ansvarlig Jørgen Lotten. I tillegg ligger materiell ved
Ole Petter Rønningen og Pål Brenne, organisert under SU.
Klubben har også denne sesongen hatt en positiv utvikling med mange nye spillere som har kommet til
oss fra andre klubber. Vi opplever vekst både i barne- og ungdomsfotballen. Klubben bygger videre på
det gode omdømmet vi begynner å få i vårt distrikt, noe som gjør at vi stadig trekker til oss nye
spillere. I 2017 hadde vi for første gang på lenge eget damelag i 4. divisjon og G19 lag som
kvalifiserte seg til seriespill i Elite på første forsøk.
Klubben har sesongen 2017 stilt lag i både gutte- og jenteserien på alle alderstrinn opp til 16 år bortsett
fra J13, J16 og J19.
2. Aktivitet i sesongen 2017
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organisering av all sportslig aktivitet i Faaberg Fotball
Arbeidsmøter og revidering av Sportslig handlingsplan.
4 Trenerforum gjennomført for hele klubben.
Senior/Ungdom har gjennomført 8 trenerforum.
Oppstart 6-års lag som ble administrert av SU og trent av av A-lag og G19 frem til
sommerferien da foreldre overtok ansvaret.
Det ble gjennomført 2 klubbdommerkurs i vår for spillere fom. 12år.
Gjennomført kretsens 3er turnering for 6-åringene på Jorekstad.
Gjennomført klubbstyrte turneringer, Eat, sleep, move cup Brumunddal og Biri jentecup,
Arvika cup, og Dana cup.
Sesongavslutning yngres med god hjelp fra ungdom-spillere, A-lag damer og herrer og
G19
Leveranser til Kvalitetsklubb som endte med at klubben ble resertifisert som
Kvalitetsklubb av NFF.
Det er gjennomført felles evalueringsmøte for alle trener og lagledere i klubben.
Innspillene fra evalueringen vil SU ta med seg i det videre arbeidet.

3. Sportslig utvikling
Gjennom sesongen 2017 har SU fortsatt arbeidet med å implementere Sportslig Handlingsplan som
det styrende verktøyet for hvordan den sportslige aktiviteten i klubben skal drives. Vi opplever at flere
og flere lag etterlever planen, og vi begynner å se frukter av hvordan det sportslige arbeidet nå har hatt
en rød tråd gjennom flere sesonger. I 2017 hadde klubben flere spillere som var fast inventar på
kretslag og sonelag i regi av IØFK.
4. Treneroppføling
Trenerkoordinator Atle Haugen har vært ansvarlig for treneroppfølging i Yngres avdeling (6-12 år).
Sportssjef Ungdom Senior Henning Brendstuen har vært ansvarlig for treneroppfølging av ungdom og
senior trenerne (13år – Senior). Vi har gjennom sesongen hatt noen utfordringer med tett nok
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oppfølging av de yngste lagene, men gjennom gode prosesser i løpet av høsten 2017 har vi nå
reorganisert oss i SU og fått på plass Jostein Wahl som Sportssjef for Yngres.
Det har i 2017 vært tilbud til våre trenere å delta på flere kurs i Grasrottreneren i regi av IØFK. Vi
opplever at disse kursene er lite populære da de er arrangert på ugunstige tidspunkt og er lagt langt
utenfor vårt distrikt. Jostein Wahl har i løpet av høsten blitt sertifisert som instruktør for
Grasrottreneren, og vi vil i 2018 kjøre disse kursene i egen regi.
Junior og seniortrenere har i løpet av 2017 deltatt på flere kompetansehevende tiltak i regi av NFF
sentralt. Vi var blant annet tilstede med 6 trenere på årets cupfinaleseminar.
5. Dommeroppfølging
I mangel av dommerkoordinator i klubben i 2017 er det Atle Haugen som har hatt ansvaret for
dommeroppsett og oppfølging av dommere i Yngres- og Ungdomsavdelingen. Vi har gjennomført
klubbdommerkurs og hatt rekorddeltakelse. Atle har styrt oppsettet av dommere gjennom
klubbens dataverktøy for dette, og vi har opplevd en sesong hvor dommerne har gjort en meget
god innsats. Stor takk til Atle for en glimrende jobb med klubbdommerne.
6. Spillerutvikling
På alle nivåer i klubben er det sportslig handlingsplan som styrer det sportslige arbeidet. Denne
definerer blant annet treningsinnhold, treningsmengde, differensiering og hospitering. Våre trenere
er gode på å følge sportslig handlingsplan. Dette medfører da at spillere på alle nivåer får en god
og riktig trenings hverdag, og at alle spillere får de utfordringene de trenger for å kunne utvikle
seg videre som fotballspillere. Også denne sesongen har flere spiller representert klubben på
IØFK’s sone- og kretslag.
7. Fair Play
Jørgen Lotten har i 2017 vært klubbens Fair Play ansvarlig. Fair Play ansvarlig skal påse at
klubbens medlemmer etterlever normene i Kvalitetsklubb for Fair Play. Vi har i 2017 ikke hatt
episoder med spillere eller trenere fra klubben som er rapportert inn på grunn av brudd på Fair
Play reglementet.
8. Treningsfasiliteter
Som tidligere sesonger så har vi meget gode fasiliteter til kamp og trening i sommerhalvåret.
Banene og anleggene våre fremstår med meget høy kvalitet. Alt er til enhver tid lagt til rette for at
lagene skal kunne ha en god treningshverdag.
I vinterhalvåret har vi som tidligere store utfordringer med å kunne tilby lagene våre tilstrekkelig
med fasiliteter for å kunne trene spesifikt fotball. Vi er avhengig av å leie innendørs hallflater og
oppvarmede fotballbaner utendørs, men som vi vet så er dette en begrenset ressurs i vårt distrikt.
Dette medfører at vi på langt nær kan opprettholde det aktivitetsnivået vi ønsker på vinteren. Skal
vi heve kvaliteten på fotballen ytterligere, så er klubben avhengig av i fremtiden å skaffe seg bedre
fasiliteter for trening på vinteren.
Vi viser til årsrapportene til alle lag for spesifikk oppsummering av de sportslige prestasjonene til
hvert enkelt lag i klubben.
Fåberg 15.01.18
For Sportsutvalget,
Henning Brendstuen
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LAGVISE ÅRSBERETNINGER 2017

INNHOLDSOVERSIKT
Årsberetning A-lag
Årsberetning Rekrutt
Årsberetning G19/ Junior
Årsberetning Senior damer
Årsberetning G16
Årsberetning G14
Årsberetning J14
Årsberetning G13
Årsberetning G12
Årsberetning J12 og J11
Årsberetning G11
Årsberetning G10
Årsberetning J10
Årsberetning G9
Årsberetning J9
Årsberetning G8
Årsberetning J8
Årsberetning G7 / J7 (mixlag)
Årsberetning G6 / J6 (mixlag)

s. 5
s. 6
s. 6
s. 7
s. 8
s. 8
s. 10
s. 10
s. 11
s. 12
s. 13
s. 14
s. 16
s. 17
s. 18
s. 18
s. 19
s. 19
s. 20

4

ÅRSRAPPORT A-LAG
Sesongen 2017 begynte i november 2016, når vi begynte treningene etter en måneds pause. Frem til
jul spilte vi futsal inne i gymsalen på Lillehammer vdg. skole. Her var fokus på vedlikehold av form.
Etter juleferien har vi jevnt over trent fire ganger i uken i tillegg til kamp. Grunnet en del kamper på
hverdager, har det av og til blitt tre treninger og en kamp per uke.
Viktige fokusområder i 2017 har vært:
• Videreutvikle eget grunnspill ref. Sportsplan
• Skadeforebyggende grunntrening
• Utvikle et godt samarbeid med Juniorlag
• Tydelig styring av belastning og spillerlogistikk
Vi har fortsatt arbeidet med å vedlikeholde og utvikle våre prinsipper for spill, ref. klubbens
Sportsplan. Vi oppfatter at dette gir god forutsigbarhet for våre spillere, og at vi stort sett fremstår
tydelige i det vi gjør på banen i kamp. Vi har også hatt et sterkt fokus på enda bedre kvalitet i
grunntreningsperioden fra nyttår og frem til seriestart. Dette henger igjen sammen med treningskultur
og et fokus på detaljer. I 2017 har vi knapt nok hatt skader og dette mener vi i stor grad skyldes en
massiv innsats gjennom vinteren. Her takker vi vårt eminente Støtteapparat for bidraget.
Vi har opprettholdt det samme Støtteapparatet rundt laget i 2017 som vi hadde i 2016. Dette har gitt
oss sterk kontinuitet og forutsigbarhet. Det er på sin plass å rette en stor takk til alle som bidrar. Sett i
lys av nivået vi befinner oss på, er det åpenbart at vi er privilegerte. Vi har også i år investert i
kollektivet gjennom sosiale samlinger. Fokus er på å få mye ut av lite, og spesielt sommerturen før
høstsesongen oppfattes som spesielt vellykket.
Vi oppfatter at sesongoppkjøringen i vinter var særs vellykket, og vi leverte gode prestasjoner med
dertil tilhørende resultater. Dessverre "buttet" det imot når serien begynte, og vi hentet ikke nok poeng
i vår, til å gi Løten skikkelig kamp om opprykket. Vi mennesker trenger motstand og vi har arbeidet
konstruktivt med å endre en resultatmessig for svak vårsesong. Da er det godt å se at høsten forløp
bedre, både mht. antall mål og poeng. Vi ender på fjerde plass på tabellen, noe vi er middels fornøyd
med.
Vi er derimot svært godt fornøyd med hvordan oppstarten av eget Juniorlag har forløpt. Begge lagene
har trent samtidig og delt bane, hvilket er bra både mht. spillerlogistikk og kommunikasjon. Gjennom
året har vi hatt ukentlige møter for å koordinere spillerlogistikk og styre belastning. Vi har en uttrykt
målsetting om så satse lokalt, og når spillere var ferdig på A-laget etter vårsesongen, har vi jevnt over
benyttet egne spillere. Dette gir et A-lag med sterkere lokal tilhørighet og ikke minst handler vi slik vi
taler. En sterk lokal forankring blandet med litt påfyll utenfra skaper en god gruppedynamikk. Det er
spesielt gledelig at vi nå begynner å bli #heledalensstolthet hvor vi har Senior- og Juniorspillere i fra
Lillehammer, Fåberg, Gausdal, Follebu, Øyer/Tretten, Fåvang, Vinstra og Lom.

A-laget har som vanlig stilt på dugnader i likhet med andre i klubben. Her kan nevnes
parkeringsvakter på Strandtorget, 6-åringer på våren, dømming under Faaberg-Turneringen og ikke
minst felles avslutning med barna i oktober. Spesielt sistnevnte arrangement oppleves som givende for
våre spillere. Det er også svært gledelig at noen spillere nå også har mulighet til å arbeide i Faaberg
IFO og FA. Dette skaper viktige bånd mellom barna og de eldste spillerne i klubben.
Til slutt takker vi vårt fantastiske støtteapparat som ukentlig bidrar til begeistring. Vi benytter også
anledningen til takke alle mennesker og miljøer, både på og utenfor banen, som bidrar til å legge
forholdene til rette for oss. Ingen nevnt, ingen glemt.
Fåberg 1. november 2017,
Jostein Wahl & Henning Brendstuen
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ÅRSRAPPORT REKRUTT
Vi startet opp med treninger i januar 2017 inne på Lillehammer videregående skole avdeling syd. Der
hadde vi to innetreninger i uka. Det varierte litt på antall spillere, men vi var mellom 5 og 12 stykk på
trening. Vi prøvde også å få med oss flere av de som var å prøvespilte uten hell. Vi var fullt klar over
da vi satte i gang at vi kom til å bli en liten gruppe, men håpet vi skulle klare å gjennomføre treninger
allikevel. Vi trente godt så lenge vi spilte futsal inne. Humøret og spillegleden var på plass! Dette året
skulle vise seg å bli et utfordrende år med tanke på antall spillere, gjennomføring av treninger osv. Vi
skulle være en selvdreven gruppe hvor jeg stod som kampleder, men at vi skulle organisere treninger
på egenhånd. Vi begynte så smått med utendørstreninger når kunstgresset var klart i mars, men det ble
bare mer og mer sjelden vi fikk gjennomført disse øktene. Grunnen til dette var rett og slett at vi var
for få i utgangspunktet. Vi ble enige om at for å gjennomføre trening måtte vi minst være 6 spillere
tilgjengelig. Noe vi svært sjelden var pga jobb, skole og andre grunner. Det endte med at vi ikke hadde
ei eneste fellestrening fra slutten av mai, men at de få som var igjen i stallen var med å spilte
rekruttkamper likevel, supplert med spillere fra a- og jr-stall. Dette fungerte i utgangspunktet bra, med
unntak av noen få matcher på slutten av våren med svært få spillere tilgjengelig. Men vi klarte å stille
lag til samtlige matcher.
Høsten kom og det ble gjort om på hele opplegget. Vi ble enige om at det fra nå var a- og jr-spillere
som skulle prioriteres på rekruttlaget. Høsten ble vesentlig bedre med tanke på poengfangst og kvalitet
i spillet og humøret og spillegleden kom gradvis tilbake.
Så dette ble et litt annerledes år for selve rekruttstallen, men vi få som var med syntes det var artig å
spille kamper, men vi fikk dessverre ikke til noen treninger som igjen gikk ut over formen naturligvis.
2017 har med andre ord vært et varierende år både sportslig og resultatmessig, men med god innsats i
høstsesongen berget vi plassen i 5.div med god margin.
Ellers vil jeg takke både a-trenere og jr-trener for godt samarbeid og god hjelp underveis i sesongen.
Jeg vil også takke spillerne som har deltatt på dugnad både under russetreffet og som dommere på
Faabergturneringen.
Robert Haugen Leistad
Kampleder, Faaberg Rekrutt

ÅRSRAPPORT G19/ JUNIOR
Faaberg har ikke hatt juniorlag på et par år, så det var en ny start da vi inviterte både gamle og nye
spillere til oppstartsmøte i Notvarpet i slutten av oktober 2016. Vi startet da samtidig treninger 3
ganger i uken ute på Jorekstad, og holdt på utover i november så lenge forholdene tillot det.
I siste del av desember og som litt oppkjøring til Lillehammer cup, trente vi noen økter inne på
Lillehammer Vgs avd. sør, og noen økter i Haakons hall. Fra begynnelsen av januar har vi kjørt 4
treninger per uke – i januar og februar på Stampesletta, og fra begynnelsen av mars på Jorekstad. En
god del spillere utenfra var nysgjerrige på opplegget, og vi fikk i første omgang tilflyt av gutter fra
både Follebu/Gausdal, Ringebu/Fåvang, Øyer/Tretten og Roterud. Senere har det også kommet til
spillere fra Lillehammer FK og Fron. I løpet av sesongen har 2 spillere sluttet, og 2 spillere har gått til
andre klubber. Vi har også hatt hospitering fra G16, og noen av disse ble etter hvert flyttet fast opp i
treningsgruppa til G19.
Totalt har 36 spillere spilt kamper for Faaberg G19 i 2017, herav 3 som var med som gjestespillere fra
Follebu/Gausdal under HamKam Talentcup siste helg i oktober. Mange av G19-gutta har fått spilletid
på A-laget, og noen har blitt nærmest fast inventar på A etter å ha vist god innsats på juniorlaget. De
spillerne som ikke fikk så mye spilletid på G19, har hatt kamptilbud på Rekrutt i 5. divisjon.
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Utenom ordinært seriespill har vi har deltatt på Lillehammer cup, Dana cup og HamKam Talentcup,
og vi nådde A-sluttspill i alle disse. Særlig gjorde laget en veldig god innsats i Dana Cup. Senere i
november skal vi også ha med et lag i Otta cup. I kvalifiseringen til NM G19 ble vi nr. 2 i vår pulje, og
gikk dermed ikke videre.
I kvalifiseringen til G19 Elite vant vi vår pulje og fikk dermed plass i G19 Elite, som var sesongens
overordnede resultatmål. I vårsesongens G19 Elite ble vi nr. 4, noe som betød at vi også fikk plass i
den spissede G19 Elite høst, der de 6 beste lagene fra vårsesongen spiller. I G19 Elite høst ble vi også
nr. 4. Laget har hatt en fin utvikling gjennom sesongen, men utover senhøsten hopet det seg opp med
kamper for både G19 og Rekrutt, noe som førte til et for hektisk kampprogram og for lite tid til god
trening de siste ukene av sesongen. Vi setter utvikling framfor resultater, men riktig kamparena, dvs.
riktig nivå i seriespillet, er viktig for å kunne drive god utvikling. Derfor var det viktig for oss å ha
G19 Elite som et overordnet resultatmål. Jeg opplever at det har vært god trivsel i gruppa, noe som
etter min mening er en forutsetning for utvikling og for å kunne ha glede av idretten.
Guttene har videre deltatt som dommere på Barnehage-NM og under Faaberg-turneringen, og deltok
på den vellykkede avslutningen for yngres avdeling, der G19, damelaget og A-laget spilte kamper mot
de yngre lagene.
Det er gjennom sesongen stort sett nesten uten unntak ukentlig holdt spillerlogistikkmøter mellom Alagstrenerne Jostein Wahl og Henning Brendstuen, spillerutvikler Øyvind Stubrud og undertegnede for
å styre kampbelastningen og sikre et helhetlig opplegg med riktig kamparena for den enkelte spiller.
Disse møtene har vært svært viktige for gjennomføringen av kampsesongen for A, G19, Rekrutt og til
dels også G16. Vi har i oktober gjennomført spillersamtaler med en del av spillerne, og samtlige av
disse har undertegnet kontrakt og er med videre neste sesong. Det vil bli gjennomført spillersamtaler
med resten videre utover høsten.
Lagledelsen har i år bestått av hovedtrener Per Myhre og lagledere Dirk Lörken og Svein Atle Staum.
A-lagstrenerne Jostein Wahl og Henning Brendstuen har bistått på kamper ved behov. Øvrig Alagsapparat har også vist stor velvilje og bidratt for G19 ved behov. Alt dette viser at samarbeidet
mellom G19 og A har vært meget bra gjennom hele sesongen, noe som er meget viktig og en
forutsetning for utvikling av klubb, lag og spillere.
Mvh
Per Myhre, hovedtrener Faaberg G19

ÅRSRAPPORT SENIOR DAMER
Ja, du leste riktig. 2017 gikk inn i historien som den første sesongen klubben stiller senior damelag i
4.divisjon. Sesongoppkjøring startet med innetrening i januar og deltagelse på Lillehammer cup. Dette
ble en uhøytidlig turnering hvor fokuset var lagbygging og samhold.
Utesesongen startet med NM kvalik allerede i februar. Det gikk slag i slag frem mot sesongstart i april.
Vi klarte ikke å kvalifisere oss, men fikk mange fine treningskamper.
Sesongen startet med 18 motiverte kvinner, flere kom til etter hvert og stallen talte 22 stk mot høsten.
Vi gjorde det jevnt over bra med en ung stall og mange tøffe kamper, og vi endte ikke sist i
avdelingen.
I juli stilte vi et J19 lag på Dana cup, dette ble en kjempefin uke med masse latter og glede.
Utover høsten/vinteren har flere ytret ønske om å gi seg, så vi får se hva våren bringer. Men laget er
også påmeldt i 4.divisjon sesongen 2018.
Joacim Phan har vært trener for laget hele sesongen og ha hatt med seg Pål Brenne og Jo Inge Bræin
som lagledere.
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ÅRSRAPPORT G16
Litt turbulent oppstart på 2017 sesongen for G16. Laget hadde et par treninger sammen med G16
Follebu/Gausdal, men så bestemte Follebu/Gausdal seg for å ikke samarbeide med Fåberg. Det ble
noen treninger med Øyvind Stubberud og Espen Kjønø før Jan Erik Steinslien ble trener i februar.
Laget deltok på Lillehammer Cup i januar og gjorde en bra innsats.
I vinterhalvåret hadde laget 3 treninger i uka, med treninger på Stampa, VGS Sør og Vargstad. I
begynnelsen av mars ble bana på Jorekstad klar og treningene forgikk der.
Laget har bestått av en blanding av spillere født i 2001 (5 spillere)/02 (8 spillere)/03 (6 spillere). Det
er med andre ord et ungt lag og det har vært med fra 2 til 4 G14 spillere i hver kamp.
Laget spilte 2 treningskamper mot Lillehammer før sesongen startet i slutten av april med kamp
hjemme mot Lillehammer. Etter en litt treg start spilte laget gode bortekamper med seier over både
Lillehammer 2 og Roterud. Fåberg var også det eneste laget som tok poeng mot Follebu/Gausdal i
vårsesongen.
G16 hadde ikke eget lag på Dana Cup, men 7 spillere deltok likevel fordelt på G14 og Junior.
Høstsesongen har vært litt ujevn resultatmessig. Laget har spilt mange gode kamper, men vi har ikke
hatt marginene på vår side. Det har blitt 3 uavgjorte kamper som vi burde vunnet og flere kamper med
ettmålstap. Noen spillere fra G16 deltok på HamKam Talentcup for G19.
Flere av spillerne på G16 hospiterer eller spiller på G19. Flere har og deltatt på Rekruttlaget. Kan jo
bli tøft til tider for noen, men de utvikler seg samtidig som fotballspillere som Fåberg kan nyte godt av
når de blir seniorspillere. Alt i alt en god sesong for G16. Noe som kan bli bedre til neste sesong er
oppmøte og innsats på treninger. Hvis alle som ikke har gyldig fravær møter og yter oppimot maks på
trening så blir dette bra.
En stor takk til trener Jan Erik, spillerutvikler Øyvind og støtteapparat/foreldre som støtter opp som
sjåfører og supportere.
Morten Engeli, lagleder

ÅRSRAPPORT G14 (F.2003)
Denne sesongen har vært en litt annerledes sesong enn vanlig, da vi har hatt et samarbeid med Follebu
og Gausdal. På det meste har vi vært 30 spillere inkludert hospitanter, men Faabergs 03’stamme har
bestått av 14 spillere hvorav 11 har vært stabile, 2 har sluttet og 1 har vært noe til og fra. Samarbeidet
mellom lagene begynte seinhøsten 2016, og vi satte tidlig i gang med innetreninger i Gausdal og på
Vargstad. Utover sesongen gjennomførte vi treninger annenhver måned på Jorekstad og i
Follebu/Gausdal, totalt 3 treninger i uka. Fokus på vintertreningene var å få sammensveiset
spillergruppen, og vi bygde oppunder dette med å sette en god garderobekultur samtidig. Fokus på
treningene i år har vært på de tekniske og taktiske ferdighetene kontra de rasjonelle. Iom at vi har hatt
en så stor spillergruppe har det gjort at vi også har kunnet differensiere treningene etter nivå ved
behov. Dette har bidratt til å kunne opprettholde mestringsnivået og utviklingen hos den enkelte
spilleren.
Gjennom sesongen har vi deltatt på 3 turneringer; Lillehammer Cup, Dana Cup og Faabergturneringen. Under Lillehammer Cup hadde vi som mål å stille med blandede lag for det sosiale sin
del, men iom at tillatelsen for samarbeidet ikke var på plass, måtte vi stille med reine lag, 2 Faaberglag og 1 Follebu-lag. Under Dana Cup stilte vi med 2 blandede lag som spillerne selv var med å sette
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opp, og vi hadde i tillegg med oss 5 spillere fra G15 pga manglende tilbud på den årgangen. Uken ble
en stor suksess sosialt sett, og om man ser på totalt antall deltagende lag i årsklassen gjorde begge lag
det bra, 16-dels og 32-dels finaler i A-sluttspillet. Under Faaberg-turneringen stilte vi med 2 tilnærmet
like lag som under Dana Cup. Vi gikk til topps med det ene laget og tok 3.plassen med det andre laget.
En flott avslutning på FT-deltagelsen for gutta våre!
I serien har vi stilt med 1 lag i eliteserien og 1 lag i 1.div. Det har hele sesongen vært en kabal å få til å
gå opp da en kun kan ha med 5 spillere som spilte siste kamp i samme årsklasse, og i tillegg har det
vært spillere som har hospitert opp som vi ikke har kunnet ha med. Dette har nok skapt noe misnøye i
spillergruppen, og i fremtiden bør man se på hvordan man kan løse dette best mulig praktisk uten at
det får for mye å si for lagene og spillerne det gjelder! Uttak til lagene har vært gjort etter følgende
kriterier; treningsoppmøte, innsats, holdninger, ferdigheter, mestringsfølelse og posisjon. Lagene har
gjennomført totalt 78 kamper denne sesongen, inkl treningskamper, serie og turneringer. Det har
resultert i 44 seire, 6 uavgjort, 28 tap, og lagende endte på henholdsvis 5.plass i elite og 3.plass i 1.div.
Vi har spilt kamper på Jorekstad med Faaberg-drakter for det ene laget og kamper i Follebu og på
Linflåa i Follebu-drakter for det andre laget. Midtsommers byttet vi slik at det skulle bli likt for alle
spillere og begge lag!
Vi har hatt 4 spillere fra vårt årskull som har hospitert opp til G16, samtidig som vi har hatt 1 fast
hospitant fra G13 med oss. I tillegg har vi hatt med oss 3 spillere fra G13 og 2 fra G12 en dag i uka.
Follebu har hatt 4 og 4 spillere på rullering til hospitering hos G16 Follebu, samt 1 spiller fra G13
Follebu som har vært fast med oss på treninger. Alle hospitantene har spilt kamper for de lagene de
har hospitert opp til.
24.oktober hadde vi sesongavslutning på Follebu Skole hvor vi hadde et lite spillermøte først, så et
foreldremøte med representanter fra både Follebu Fotballag og Faaberg Fotball tilstede. Både
representanter fra klubbene, spillere og foreldre fikk anledning til å si sitt, og i hovedsak er alle
fornøyde med sesongen og samarbeidet. Det kom noen tilbakemeldinger som klubbene tok med seg
tilbake til videre arbeid for vurderingen av samarbeidet mellom klubbene. Avslutningsvis ble det
hygge med gaveoverrekkelse til trenere og lagledere, samt bespisning fra matfat alle hadde tatt med til
felles bord.
Denne sesongen har som nevnt vært en noe annerledes sesong, men til det positive. Vi har hatt det
mye gøy sammen, og vi har sett spillere utvikle seg. Nye vennskap har fått utvikle seg, og vi ser at noe
er på gang. For neste sesong er det virkelig ønskelig at samarbeidet fortsetter. Som noen av spillerne
selv har uttalt det, så er det dumt å avslutte et samarbeid etter kun ett år. Det er jo den tiden det tar å
bygge opp samarbeidet og sette hele gruppa. Man må prøve, lykkes og/eller feile og lære av det, og det
er jo nå det virkelig kan begynne!
Lagapparatet har denne sesongen bestått av Espen Kjønø og Tom Egil Engen som trenere, Trine
Halvorsen og Trond Husom som lagledere, samt Ståle Størdal som foreldrekontakt hos FF.
Takk for en lærerik, morsom og spennende sesong!
For G14, Trine Halvorsen, lagleder.
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ÅRSRAPPORT J14 (F.2003)
Trenere: Arild Skarpjordet og Vibeke Mæhlum
Spillere: Sandra Hagen og Marie Høyland Randby sluttet etter vårsesongen, Marie Indbjør Larsen
begynte i august (2004). Aurora Grimsrud Steinslien (2004), Ane-Sofie Nereng (2004), Aldine
Brænden Olsen, Elise Nyrud, Ingrid Sagdalen, Ingvild Torbjørnsdatter Nygren, Ronja Viklund, Silje
Skarpjordet, Thea Kopperud, Main Finstad, Maria Holje, Sarah Tomter(2002), Dina Rolfsen (2002)og
Thea Lien Bjørnstad (2002). Vi startet sesongen med 16 spillere og avsluttet med 15.
Vi har lånt noen 2005 spillere på noen kamper på grunn av sjukdom og skader på egne spillere. 2005spillerne som har vært med er: Elida Aanstad, Ingrid Rånnerud, Tuva Nylund og Rebecca Walle
Olsen.
Vi har to spillere som har sagt de ikke blir med neste sesong, og Arild Skarpjordet har sagt han gir seg
som trener etter denne sesongen.
Vi har spilt totalt 16 serie kamper, 17 turneringskamper og 1 treningskamp i løpet av sesongen. Vi har
trent tre dager i uka i sommer, etter sesongslutt har vi fortsetter vi med to treninger i uka så lenge det
er treningsforhold ute. Vi deltok på Lillehammer Cup, Dana cup og Faabergturneringen med to lag,
her kom vi til ¼ finale A sluttspill med et lag.
Vi avholdt foreldremøte i vår og i høst, og skal ha avslutning 3/11 med bowling på Gjøvik.
Lagleder og foreldrekontakt, Arve Sagdalen

ÅRSRAPPORT G13 (F.2004)
Laget har bestått av 15 spillere. Vi fikk 4 nye spillere før sesongen. En gutt sluttet rett før sesongen, og
3 spillere sluttet etter sesongen. En av de guttene flyttet, og en annen begynte på laget over pga alder.
I løpet av året har vi på trening og kamp hatt ett mål: Vi skal bli minimum ett år eldre. Dette har for
oss betydd at både i hodet og på fotballbanen, skal vi vokse så mye at vi minimum er klare som
fjortenåringer når 2018 kommer. Sosialt har dette betydd å ha respekt for den tiden vi alle bruker på
fotball, ha respekt for hverandre, trenere, motspillere, frivillige og dommere. I tillegg har det betydd å
ta ansvar både før, under og etter trening og kamp. På banen har det betydd at vi skal bli "smartere" til
å spille fotball. Eksempelvis orienteringsvis, medtak/ mottak, formasjoner, og 1. og 2. angriper/
forsvarer. Derfor har vi spilt med firer-formasjon i forsvar slik at vi er forberedt på neste sesong. Målet
har vi nådd med glans, og blitt mer enn ett år eldre i løpet av sesongen.
Vi spilte treningskamper mot ØTI i Øyerhallen før serien startet. Vi har spilt 9’er fotball i serien.
Vi har trent 3 ganger i uken. Vi har hatt noen fellestreninger med G12. Vi deltok også på Faabergturneringa. Der stilte vi med 2 lag, og vi møtte hverandre i semifinalen i B-sluttspillet – en veldig
spennende kamp. Lag blå gikk til finalen hvor de tapte mot IL Jotun.
Vi hadde ett spiller-/foreldremøte før sesongen, og ett foreldremøte i forbindelse med siste seriekamp
på Jorekstad i høst. Samme ettermiddag/kveld arrangerte vi avslutning for gutta med pizza, kake og
brus. Guttene arrangerte selv en FIFA-turnering, noe som var veldig populært.
Vi åpnet kiosk på siste seriekampen hvor vi solgte kaffe, kaker og vafler til tilskuerne. Dette slo godt
an og vi fikk inn litt penger i lagkassa.
Lagledelsen har bestått av hovedtrener Andreas Kleiven, lagledere Berger Skyberg og Berit Haugstad
Mork og foreldrekontakt Hilde Sylliåsen.
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ÅRSRAPPORT G12 (F.2002)
Trenerteam: Teamet rundt G12 har i år bestått av hovedtrener Per Morten Øien og trener/ lagleder
Petter Storødegård og trener Tage Skamsar. Bent Jakobsen har vært foreldrekontakt.
Spillergruppe: Vi har som i fjor hatt en stabil spillergruppe på 17 spillere, og har stilt med to lag i
seriespillet. Spillergruppa har vært inndelt i tre jevne grupper, og vi har rullert på hvilke to grupper
som danner hhv. Fåberg Blå og Fåberg Gul. En gruppe av spillere har hver kampuke hatt to kamper,
mens de to øvrige har hatt én kamp.
Treninger: Vi trente ute gjennom hele vinteren, så lenge baneforholdene på Jorekstad tillot det, faktisk
langt ut i desember. Etter påske økte vi til tre økter per uke, og fortsatte med det ut sesongen. Øktene
har hatt varighet på 90 minutter. Vi hadde mer eller mindre treningsfri i juli måned, og startet opp
igjen med fellestreninger i begynnelsen av august.
En typisk økt for oss er slik:
1. Oppvarming, 15-20 minutter:
Faste oppvarmingsøvelser; ‘Kampklar’, stigeøvelser.
“Sjef over ball”. Føring, finter og vendinger. Individuelle øvelser.
2. Hoveddel, ca. 60 minutter:
- Ferdighetstrening, 20 minutter: F.eks. skudd og pasninger. Parvise/gruppevise øvelser.
- Spill, 40 minutter: Som regel smålagsspill (3-3, 4-4). Alle skal få mange ballberøringer.
3. Avslutning, ca. 5 minutter:
Uttøyning og oppsummering. Kort prat om hvordan økta har vært.
Vi ønsker å framstå positive på trening og kamper, og har fokus på god oppførsel og positive
holdninger. På trening skal vi trene og spille fotball, og vi stiller større og større krav til at guttene er
fokusert på treninga og ikke bruker tid på tull og tøys. Vi har en spillergruppe der de fleste er ivrige på
selve fotballaktiviteten og er på trening for å trene og lære.
Kamper og turneringer: Vi har deltatt på Eat Sleep Move i Brumunddal i mai, Arvika-turneringen i
juni, og Faabergturneringen før skolestart i august. Å delta på turnering er høydepunktet for spillerne i
løpet av sesongen, og vi vil trekke fram Arvika som en spesielt vellykket og positiv turnering for våre
gutter. Det å dra sammen i buss, sove på klasserom/ gymsal og spille mange kamper i løpet av en helg
er utviklende både på et sosialt og et sportslig plan. Sportslig gikk det også veldig bra i Arvika, hvor vi
gikk til kvartfinalen i A-sluttspillet.
Vi har ved et par anledninger hatt et par hospitanter denne sesongen (Anders Reistad og Sylfest
Groven Berg). Hospitantene har vært positive innslag i gruppa vår, og guttene på G12 inkluderte dem
på en god måte.
Noen av G12-spillerne (Sondre Nyrud, Henrik Skamsar, Thor Erik Houm, Alexander Haug, Vetle
Njarga Øien, Erik Lykstad, Magnus Strandheim og Syver Storødegård) har også hospitert på G13 ved
ulike anledninger. Sondre Nyrud, Vetle Njarga Øien, Henrik Skamsar og Thor Erik Holum har i tillegg
hospitert på G14 ved flere anledninger.
Generelle betraktninger: Vi har en stabil spillergruppe med forholdsvis god oppslutning på både
trening og kamper. Etter sesongslutt i slutten av september har vi fortsatt med to treninger per uke på
Jorekstad. Oppslutningen på treningene i høst har generelt bra, men med hovedtyngden fra de ivrigste
i gruppa. Vi ser at ferdighetsnivået etter hvert spriker ganske mye i gruppa, og noen av de ivrigste
trenger utfordringer i form av hospitering på et høyere nivå. Tre treninger per uke er ikke nok for disse
– de kunne gjerne trent hver dag. Vi oppfordrer selvfølgelig til mye egentrening, og det er en god
kultur blant gutta for å møtes på Jorekstad for å spille fotball på fritiden.
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Sportslig hilsen
v/ trenerteamet Faaberg G12, sesongen 2017

ÅRSRAPPORT J12 og J11 (2006/ 2005)
J11 og J 12 har trent sammen hele sesongen. Vi har hatt to treninger i uka, men i perioder kun ei i uka
pga kræsj med kampene. De to lagene har hatt hvert sitt serieoppsett. Men j 12 har vært avhengig av
bistand fra j 11 pga at de er bare 6 spillere. Vi begynte treninger inne i hallen i januar, en gang i uka.
Etter påske begynte vi ute og med treninger i uka.
Treningsopplegg; Vi har øvd en del på pasninger, skytetrening, diverse teknikk treninger. 2 mot 3 og 1
mot 1 øvinger. Har hatt spilltrening ca en halvtime på hver trening. På høsten nå har vi fokusert litt på
kondistrening. ca 10-15 min.
Turneringer; Vi deltok på Trollcup på Øyer i mai med begge lagene. Neste turnering var Arvika, der vi
også stilte med 2 lag. Her måtte vi ha to faste fra J11 på J12. Jentene storkoste seg i Arvika både
sportslig og sosialt. Til slutt var det så klart Faabergturneringa. Her hadde vi også to lag.
Foreldremøter; Vi hadde ett foreldremøte i vår, her gikk vi mest gjennom info om Arvika. Og litt om
fordelinga av J11 og J12. I høst har vi ennå ikke hatt noe foreldremøte da vi fortsatt mangler info om
hva som kommer til å skje i neste sesong. Dette henger på klubben.
Vi avslutta sesongen med en mødrekamp. Dette var en høydare for både mødrene og jentene.
J11; 13 spillere. Ei slutta etter vårsesongen. 12 spillere resten.
Lagledelsen: Trener Morten Nystuen, lagleder Stina Nilstad og foreldekontakt Kristin Grafsrønning
Sokollek
J12; 6 spillere. Var 7 ei kort periode. Ei slutta og gikk over til Lillehammer.
Lagledelsen: Trener Elin Aanstad, lagleder Lina Helen Dissen og forelderkontakt Kristin Grafsrønning
Sokollek
Tilbakemeldinger;
• J12 skulle få en plan for hospitering, men det har vi ikke hørt noe om. Vi måtte selv spørre nå
i høst.
• Ønsker fellestreninger for jenter. Der f.eks damelaget er med som veiledere.
• Savner trenerkurs, og forventer at dette blir tatt tak i før neste sesong.
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•
•
•
•

Vi syns at jentene i denne alderen burde ha noen med trenerkurs.
Savner også veldig keepertrening.
Talentsamling. Samling av de beste jentespillerne i distriktet. Lillehammer har eget bylag,
hvorfor ingen info om det?
Kritikk pga kamper og treninger kun på kunstgras hele vårsesongen. Hardt for beina.

For lagledelsen,
Lina, Elin og Stina

ÅRSRAPPORT G11 (2006)
Dette var sjette sesongen for disse guttene i Faaberg Fotball og første sesong med 7er fotball.
Overgangen fra 5er fotball var stor, men guttene var klare for større forhold og tok utfordringen på
strak arm. Spillergruppen har i år bestått av ca. 10 spillere og vi har vært så heldige at vi har fått 2 nye
spillere + en trenerressurs fra Vingar over til oss i løpet av sesongen.
Inngangen til denne sesongen var god. Etter forrige sesong holdt vi det gående på gode treningsforhold
frem til desember før vi tok en velfortjent pause til julestria var over. Allerede lørdag 4.januar startet vi
med innetrening i Øyerhallen sammen med G-2005 og G-2007. I tillegg var vi så heldige at vi fikk
være med G-2007 onsdager i gymsalen på Ekrom, slik at vi fikk 2 treninger i uka frem til påske.
Når endelig kunstgresset var klart, rett etter påske, så var det med stor glede og forventning vi startet
opp sesongoppkjøringen for alvor utendørs.
Vi har gjennomgående hatt svært godt oppmøte på treningene denne sesongen også, selv om vi gjerne
skulle sett at vi hadde hatt en noe større treningsgruppe gjennom vinteren. Det at en del driver med
vinteridretter er imidlertid bare positivt, så da var det flott at vi også i år har hatt veldig godt samarbeid
både med G-2005 og G-2007 i sesongoppkjøringen. Vi har fått ha med et par av de ivrigste guttene på
en del treninger med G-2005 og vi har hatt mange fellestreninger med G-2007 både i gymsalen på
Ekrom og i Øyerhallen gjennom vinteren. Et slikt samarbeid bidrar både til miljø og utvikling både for
spillere og trenere. Vi har fortsatt å trene 2 ganger i uka også etter at kampene tok til primo mai,
hvilket betyr at vi har gjennomført rett i overkant av 80 treninger på G-11 laget denne sesongen mot
ca. 60 i fjor. En god treningskultur og gode holdninger er i ferd med å etableres, og dette bidrar til
utvikling av ferdigheter og mestringsfølelse. Og da blir jo fotballen enda morsommere!
Helt fra vi begynte å trene disse guttene fra de var 6 år, har vi prøvd å balansere dette med å ta vare på
flest mulig lengst mulig og det å gi de guttene som virkelig har lyst en utviklings-arena. Dette kan
være en vanskelig balansegang, men med en klubb som er “sjefen”, en flott foreldregruppe, god
samhandling mellom lagene opp og ned og ikke minst en flott og sammensveiset spillergruppe føler
jeg at laget har gjort store skritt i riktig retning dette året.
Det er likevel gjennom mange kamper og mye spilletid guttene utvikler seg aller best. Overgangen til
7er fotball medførte at vi måtte gå ned til ett lag foran denne sesongen. For å kompensere for et mindre
antall kamper har vi vært så heldige å få delta på flere turneringer gjennom sommeren. Vi har deltatt
på Brumunddal Cup (april), Troll Cup (mai), Arvika (juni), Fåbergturneringen (august) og Moelv Cup
(sept) i tillegg til seriespill. Vi har totalt spilt 40 kamper i løpet av året. Det har blitt 17 seiere, 4
uavgjort og 19 tap. Til sammenligning så hadde vi i fjor 8 seiere, 5 uavgjort og 39 tap. Utviklingen er
vi strålende fornøyd med.
Resultatene er uansett fort glemt, og resultatene er bare en konsekvens av økte ferdigheter – at vi får til
det vi øver på. Denne mestringsfølelsen og følelsen av å lykkes sammen med lagkamerater – den
følelsen går heldigvis ikke fort over.
Det er utrolig morsomt å få følge disse guttene over tid, og se hvordan de utvikler seg både enkeltvis
og som lag. Treningsviljen har egentlig alltid vært god, og vi har hatt veldig lite fravær på trening og
kamper. Dette året synes jeg imidlertid guttene har tatt store skritt på mange områder og kanskje
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spesielt i forhold til holdninger, fokus og basisferdigheter. Det er kjempemorsomt å stadig oftere se
igjen i kamp det vi har øvd på, på trening.
Vi har denne sesongen ved flere anledninger snakket litt om klubbens kjerneverdier, benevnt ARM
(Ansvar- Respekt – Mot) og hva disse ordene skal bety for vårt lag som Fåberg spillere. Dette handler
om å gi guttene noen verdier som vil være gull verdt også i andre sammenhenger. Dette skal vi ha
enda mer fokus på neste sesong. Spesielt turneringen i Arvika og landskamp på Ullevål, har vært
lagbyggende tiltak i år og har bidratt til enda bedre og tettere samhold blant guttene.
Det skal være morsomt å spille fotball, og selv om resultatene ikke betyr noe så er det full enighet i
spillergruppa om at det er desidert mest morsomt å vinne fotballkamper. Etter noen år hvor vi stort sett
har kommet litt til kort mot de lagene vi har møtt, så har årets sesong virkelig bidratt til økt selvtillit og
humør i spillergruppa. Så da har vi allerede lært at hardt arbeid over tid lønner seg. Kjekt å ha med seg
senere i livet det også. I vårt treningsarbeid også dette året har vi i det store og hele brukt ballen. Vi
har fortsatt terping på pasninger, føre ballen, teknikk og skuddtrening. I tillegg har vi i økende grad
øvd på samspill og relasjoner i kampsituasjoner Mest av alt har vi spilt smålagsspill. I kamper har
innsats, pasninger og holdninger/lagfølelse vært hovedtema.
Vi fortsetter med treninger etter at sesongen er formelt avsluttet og vil holde på så lenge vær og føre er
fint. Når desember kommer så tar vi en pause før vi går på for fullt igjen etter nyttår. Vi håper også i
vinter å få treningsmuligheter inne slik at vi kan forberede oss best mulig til nok en spennende sesong
i 2018.
Lagledelsen har dette året bestått av Hilde Wæhler (lagleder) og Harald Lillebø (foreldrekontakt og alt
muligmann). Trenerteamet har bestått av John Birger Sivertsen og Iver Reistad. I tillegg har Truls
Andersen bistått litt med keepertrening gjennom sesongen.
Takk til alle involverte (spillere, foreldre og lagledelse) for en flott sesong med mange morsomme
stunder. Det har vært mye morsomt og så håper vi at alle stiller til en ny sesong når den tid kommer.
Iver Reistad
Trener Fåberg G-2006

ÅRSRAPPORT G10 (2007)
Vi startet sesongoppkjøring med sosialt 9.mars. Alle gutta meldte seg på, og turen gikk med sponset
maxitaxi fra Lillehammer Taxisentral til bowlinghallen på Gjøvik. Der ble det bowling, lasertag og
pizza på foreldrenes bekostning, samt spillermøte. Gutta hadde en super tur, alltid morsomt å gjøre noe
som samler laget også utenfor fotballbanen.
Treningene startet da i midten av mars, og det ble avholdt foreldremøte i april. Med 15 spillere i
troppen, meldte vi på to lag denne sesongen, der vi delte likt på lag Blå og Gul. Ellers fikk trenerne
gitt beskjed om hva de ønsket å ha fokus på på treningene, og hvordan man ønsket at treningene skulle
bli gjennomført. Det ble også informert om hvilke turneringer man da så for seg at det skulle meldes
på lag på i denne sesongen. Hovedlagledervervet stod her åpent, men i etterkant tok undertegnede på
seg oppgaven, med hjelp av Bente og Thorgrim på kampene.
Vi fikk en periode med trening, før vi var på Dalacup med et lag i Brumunddal 29.april, en fin
turnering. De første seriekampene ble avviklet fra 4.mai, og både spillere og trenere var veldig klare
for å komme i gang med sesongen. Vi deltok på Trollcup i Øyer 27. og 28. mai med to lag, så med
turneringer og kamper, ble det en travel men veldig morsom vårsesong.
Oppladningen til et av høstens høydepunkt, startet tidlig i august. Guttene møtte opp på treningetter
hvert som de var hjemme igjen fra ferieturer, og vi møtte opp med to lag på nettopp;
Faabergturneringen. Med alle foreldrene i sving rundt omkring i kiosker og på parkeringsplasser, holdt
lagene godt sammen både før, under og i mellom kampene, og vi i støtteapparatet fikk en veldig
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hyggelig helg sammen med spillerne. Guttene koste seg med et og annet mål, en og annen pølse, og en
og annen is. Som alltid vel gjennomført, tusen takk til alle som står så utrolig på både før, under og
etter.
Etter Faabergturneringen ble det snart klart at flere av spillerne begynte å bli klare for å spille 7’er
fotball, 5’er-banene begynte snart å bli små. Vi gjennomførte en treningskamp mot Øyer/Tretten
29.august, da et lag i seriepuljen hadde trukket seg, og vi trengte litt ekstra kamptrening. Denne første
kampen med 7’er gikk veldig bra, og ga veldig mersmak. Etter dette løsnet spillet til gutta, de begynte
å bli mer kontrollerte i pasningsspillet, og de var flinkere til å holde de plassene de var tildelt under
kamp. Lagspillet og ikke minst lagfølelsen blir større og større, de tar bedre vare på hverandre, og
hjelper hverandre fram under både trening og kamp. Vi deltok også på 5’er-turnering i Moelv
16.september med et lag.
Fire av våre spillere tok også i mot utfordringen da Øyer og Tretten G10 skulle på turnering til
Brumunddal 30.september og trengte ekstra spillere for å stille to lag. De ble fordelt på de to lagene
som reiste, og hadde en veldig fin tur med Øyer og Tretten.
Høydepunktet kom nok helga 21. og 22. oktober, da vi reiste på 7’er-turnering i Sogndal. Dette var en
Eat, Move, Sleep-turnering, med stor fokus på sunn pausemat. Vi reiste med 12 spillere, dro tidlig
lørdag morgen, stoppet på bakeriet i Lom og kjøpte kanelsnurrer, så over nydelige Sognefjell, og
hadde første kampen vår kl. 13.20. Det ble totalt tre kamper på lørdag og tre på søndag. Så ble det tur
til godtebutikken og aller første overnatting på luftmadrass i regi av fotballen. Det viste seg at de
lagene vi møtte hadde trent mye mer på 7’er enn det vi hadde, så kampene ble vanskelige. Dette gjorde
jo at vi virkelig fikk prøvd oss og vet nå hva vi skal jobbe mer med fram mot nestesesong. Det ble
allikevel både fine lagprestasjoner og fine enkeltprestasjoner, og alt i alt gjorde guttene en fantastisk
innsats. Sammen med guttene reiste vi med en trener, to lagledere og to ekstralagledere, i tillegg var
det mange foreldre som også hadde tatt turen for å heie fram guttene. Etter turneringsslutt søndag, var
vi innom MIX Sogndal og spiste pizza, må bare få anbefale dette stedet på det varmeste, da de tok i
mot nesten 30 personer på langbord, og serverte utmerket pizza. Så ventet vi på den store finalen for
oss; nemlig eliteseriekamp mellom Sogndal og Sarpsborg 08. Gutta skulle få være ballgutter, og fikk
også følge spillerne inn før kampen. Stor stas da flere fant seg selv på TV i etterkant. Vi måtte ta ferge
for å komme hjem igjen, og de fleste gutta kom på samme ferge som Sarpsborg 08. Disse spillerne
kjente igjen guttene, og tok seg tid til en liten prat. Vi kjørte da over Filefjell hjem igjen, med de fleste
guttene sovende i baksetet. Må berømme guttene, som etter å ha kommet hjem ved halv to-tiden natt
til mandag, alle stilte de på skolen til kl. 0830 på mandag.
Våre tre lag har dermed gjennomført 59 fotballkamper, fordelt på 28 seriekamper, 31
turneringskamper og en treningskamp. Vi har dessverre hatt to spillere som ga seg på høsten, men som
vet at de er veldig velkomne hvis de ønsker å begynne igjen. Det har derfor blitt tungt at vi ofte har
hatt kamper med begge lag på samme dag, men vi har fått løst det med litt hjelp fra spillere på G9. Vi
har en veldig fin foreldregruppe, og takk til dem for at de stiller opp og kjører rundt og støtter både
sine egne sønner, men også hele gruppa. Som tidligere nevnt, økte ferdighetene på spillerne utover
høsten, og det er mye takket være trenerne, Erik og Tore, som stiller opp og tar utfordringene som
måtte komme på strak arm.
Det synes at de jobber godt med guttene, både på trening og i kamp. Selvfølgelig ser vi også at guttene
har blitt eldre, og det er tydelig at mange også følger godt med på fotballen på de øverste nivåene i
Europa.
Å holde orden på to lag, både hjemmekamper, bortekamper, turneringer, oppmøtetider, baner og
dommere, kan være en utfordring. Men jeg vil derfor også gjerne legge til, at klubben gjør en aldeles
utmerket jobb i forkant av både vår- og høstsesong. Kampene er tidlig fordelt, med både bane og
klokkeslett, slik at jeg kan gjøre meg tidlig ferdig med videre formidling til lagene vi skal ta i mot på
hjemmebane. Innfasing av appen laget mitt har også gått veldig greit. Det har vært svært lite
problemer med dommeroppmøter denne sesongen, og dommerne gjør en kjempejobb. Vi har hatt både
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dommere som dømmer for første gang, og dommere vi kjenner igjen fra tidligere kamper, og alle er
kjempeflinke. Vi har hatt svært lite problemer med negativ tilsnakk til dommerne fra det andre lagets
trenere og tilskuere, men vil gjerne nevne en kamp vi hadde mot Gausdal, der treneren virkelig ikke
skjønte at det var en G10-kamp han var med på. Negative ord ble ropt ut, og både vår trener, våre og
bortelagets tilskuere reagerte veldig på dette. Heldigvis var det en dommer som ikke var helt fersk, og
treneren ble snakket med og beklaget utbruddet i etterkant, men skaden er allerede skjedd i det han
roper ut det han ropte. (Jeg var dessverre ikke tilstede og kan ikke gjengi akkurat hva som skjedde.)
Utover det så har det vært veldig fint i forhold til dommerne, og vi som er trenere og lagledere snakker
med dommerne både før kampen, i pausen og etter kampen, slik at de får den rettledning de trenger.
Etterlyser kanskje en dommeransvarlig som følger opp de som er helt nye, men vi har i hvert fall tatt
oss godt av dem. Uansett vil jeg takke for
den jobben som blir gjort fra klubben, og spesielt i forhold til dommeroppsettet og til banefordeler
som alltid holder oss oppdatert når det er endringer. Vi avsluttet sesongen først med foreldremøte 11.
oktober, der vi gjennomgikk i grove trekk hva som var bra og mindre bra med sesongen, slik at trenere
og støtteapparat kan ta med seg det videre til neste sesong.
Trenerne ønsker trening gjennom store deler av vinteren, så vi forsetter med innetrening for de som
har mulighet utover. Et stort ønske som kom opp var at vi kan få mer trening på gress neste år, da flere
av våre spillere får problemer med beina på kunstgress.
Så ble det fellesavslutning 16.oktober, stor stas å få spille mot de eldre gutta, og jeg tror vi slo dem
rundt 17-2 ;) Takk for opplegget. Vi hadde også vår egen avslutning 17.oktober, med pizzasnurrer og
sjokoladekake i Søndre Sving. Siden avslutningen kom før Sogndalturen, snakket vi mye om denne,
og hva vi kunne forvente og hva vi forventet av guttene. Litt spesielt fokus på elitekampen, da det var
viktig at gutten hørte etter slik at de forstod hvilke oppgaver som ventet dem. Dette hadde de fått med
seg, og var veldig flinke før og etter kampen.
Lagledelsen har i år bestått av trenerne Erik Berg og Tore Jakobsen, foreldrekontakt Bjørn Tore
Sviggum, lagledere: Bente Moringen og Thorgrim Hellan og hovedlagleder Line Merete Haugen.
For lagledelsen, Line Merete Haugen

ÅRSRAPPORT J10 (2007)
Vi startet årets sesong med første trening på Nedre Moen første uka etter påske. Treningene har
foregått på mandagene gjennom hele sesongen fra kl. 18-1930. Kampdager har vært tirsdag og
torsdag, det har også vært gjennomført noen kamper på onsdager. På treningene har vi øvd mye på
pasninger, føre ballen, sjef over ballen, teknikk og skuddtrening. De fleste treningene starter med litt
lek både med og uten ball. I tillegg har vi i økende grad øvd på samspill og kampsituasjoner. Vi har
terpet både på kamp og på trening, viktigheten av at de samarbeider og spiller ballen til hverandre vi
prøver få dem til å forstå at det er ikke så viktig hvem som scorer målene.
Mange av jentene har hatt veldig fokus på seg selv, hvor det å score mål overskygger samspillet. Dette
har vi jobbet med gjennom hele sesongen, samarbeide å spille hverandre gode. På treningene har vi
også lagt opp til øvelser hvor de skal bli litt tøffere i situasjoner hvor de står alene en mot en. Men det
viktigste har vært å skape trygge rammer og gi dem en arena hvor de møtes for lek, alvor, samt det å
lære fotball. Det skal være moro å spille fotball.
Laget har i år bestått av 12 spillere på våren, mens 1 spiller ble med litt ut i sesongen.
Ved sesongslutt var vi 13 spillere (9 jenter fra Jørstadmoen og 4 jenter fra Buvollen). Det er kun 1
jente fra klassen på Jørstadmoen skole som ikke er med, hun skal vi prøve å få med neste sesong. Vi
har i år som i fjor delt spillerne i 4 grupper som har rotert på Faaberg Gul og Faaberg Blå slik at alle
skal få spille sammen. Dette har bidratt til et godt samhold og man unngår A og B lag. Vi er 3 trenere
og 1 lagleder som da tar hver sin gruppe slik at vi alltid er 2 voksne med hvert lag på kamper. Det er
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veldig fleksibelt i forhold til jobb og ulike kampdager. Lagene Gul og Blå spilte totalt 18 kamper før
ferien (9 kamper på hver spiller) og 15 kamper på høstsesongen (7 kamper på hver spiller + noen som
spilte en ekstra kamp). Vi hadde i år som i fjor meldt oss på Biriturneringen som er en ren
jenteturnering, den ble dessverre avlyst. Årets store høydepunkt var selvfølgelig Faaberg turneringen.
Der spilte hvert lag 5 kamper.
Fotballavslutningen for hele yngres avdeling på Faaberg var i år som i fjor en stor suksess. Dette er et
viktig arrangement for Faaberg Fotball, da det har mye å si for fellesskapsfølelsen i klubben. Vi ser at
jentene synes det er morsomt å spille mot voksne og spillere fra A-laget.
Første trening etter Fåberg turneringen ble gjennomført med et sosialt opplegg hjemme på gården til
en av jentene hvor de lekte og spiste felles kveldsmat. Vi arrangerte også en egen sesongavslutning
(spleiselag) på Peppes etter høstferien for laget sammen med oss trenere og lagleder. Som en
avslutning før ferien gjennomførte vi en fotballkamp mellom mammaer og jentene på grasbanen ved
Buvollen skole med påfølgende grilling. Pappaene var supportere og grillmestere. Kjempeinnsats fra
alle sammen
Rett etter sesongstarten i mai hadde vi et foreldremøte. Foreldremøte i høst etter sesongslutt ble utsatt
til over nyttår, etter en liten runde via mail og Facebook hvor vi «loddet» stemningen. Litt utpå
nyttåret vil vi innkalle til foreldremøte hvis vi lykkes i å komme i gang med litt vintertrening. Vi
trenere ønsker gjerne tips om tekniske ferdigheter, generell trening og basistrening for kommende
sesong. 2 av oss deltok på grasrottrener kurs på Øyer i vår, det var veldig nyttig. Det er også sterke
ønsker om å trene mest mulig på gresset på Jorekstad neste sesong.
Takk til alle involverte (spillere, foreldre og lagledelse) for en flott sesong med mange morsomme
stunder. Vi håper at alle stiller til en ny sesong når den tid kommer.
Lagledelsen har i år bestått av: Lagleder Ellen Njarga, trenere Geir Henning Finstad, Bjørn Erik
Strandheim og Odd Arne Strandheim, foreldrekontakt Therese Elstad
Mvh. Trenerteam

ÅRSRAPPORT G9 (2008)
Vi startet årets sesong med trening 14.mars. Vi trente 2 dager i uken frem til sesongstart. Når sesongen
startet trente vi en dag i uken
Laget har i år bestått av 14 spillere, 2 spillere har startet helt på slutten av sesongen og 1 spiller har
sluttet. Laget har vært delt i 2, Faaberg Gul og Faaberg Blå. Spillere har vært delt opp i 3 grupper som
har rotert på Faaberg Gul og Faaberg Blå får at alle skal få spille sammen. Dette har fungert veldig bra.
Hvert av lagene har spilt 12 serie kamper i løpet av året.
Det ble gjennomført et foreldremøte 2. mai 2017. Det har hele tiden vært dialog mellom lagledelsen og
foreldre.
Laget har deltatt på følgende turneringer gjennom vinteren/sommeren: Trollcup og Faabergturneringa.
På Trollcup koste gutta seg! Der hadde vi kun et lag pga mye fravær. Laget spilte 4 kamper under
turneringen mot lag vi ellers ikke har møtt. Kampene var fordelt over 2 dager. Årets store høydepunkt
var selvfølgelig Faaberg turneringen. Der spilte hvert lag 5 kamper mot nye og kjente motstandere.
Guttene koste seg med det fine været og det var en god stemning.
Avslutningen dette året med den felles avslutningen som ble gjennomført av Faaberg Fotball.
Lagledelsen har bestått av hovedtrener Håkon Tangen, hjelpetrener Ivar Bræin Aaen, hjelpetrener Per
Arne Ånsløkken, lagleder Trond Hedalen og foreldrekontakt Tonje Sneve Strandheim.
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Takk for en fin sesong!
Lagleder Faaberg Fotball G08
Trond Hedalen

ÅRSRAPPORT J9 (2008)
Laget har 13 spillere, 9 fra Jørstadmoen, 3 fra Buvollen og 1 fra en byskole. Ingen har sluttet i løpet av
sesongen. Bjørn Lykstad og Jon Bleken har vært trenerteamet.
Vi har spilt 31 kamper i år. Vi har stilt med to lag i seriespill i tillegg til deltakelse i Trollcup og
Faabergturneringen, opplegget ble avtalt i et foreldremøte før sesongoppstart.
Trollcup var tøff med mange gode lag fra Stor-Oslo, men laget er flinke til “tap og vinn med samme
sinn” og når pokalene for Trollcup var mottatt var humøret på topp. Faabergturneringen omfattet noen
gevinster og noen uavgjorte kamper. Været la absolutt en demper på årets turnering men ellers
storkoste vi oss med mye sosial tid med en herlig jentegjeng. Seriespillet har gitt oss flest gevinster,
noen tap og noen uavgjorte kamper. Konklusjonen etter årets sesong er at det er litt for tøft å stille to
lag i seriespill med 13 spillere hvis man også skal spille noen cuper. Uken etter Trollcup hadde mange
jenter spilt 8 kamper på 8 dager, det ble for mye og kampgleden gikk tapt midlertidig. Høstens
seriespill gikk stort sett strålende med trening tirsdager, hjemmekamp onsdager og bortekamp
torsdager. Det ble ryddig og enkelt å holde oversikt til tross for mange kamper. Vi hadde en meget god
utvikling og gode resultater under høsten. Laget fortsetter å trene en gang i uken utover høst/vinter så
lenge være tillater.
Trenerne har i år vært Jon Bleken og Bjørn Lykstad.
Lagledelsen v/ Emma Østerbø (lagleder og foreldrekontakt)

ÅRSRAPPORT G8 (2009)
Vi startet årets første trening 9. mars. Vi har trent to dager i uken gjennom denne sesongen. Det har
vært bra oppmøte på alle treninger, og guttene har vært ivrige og lærevillige på trening. Enkelte
treninger har det til og med blitt servert is, som belønning for flott innsats.
Laget har i år bestått av 12 spillere. Laget har vært delt i to, Fåberg Gul og Fåberg Blå. Det har vært to
seriekamper hver uke gjennom hele sesongen. Vi har vært på langtur både på Nes, og i Næroset på
bortekamp. Foreldrene har vært flinke til å stille opp, slik at alle har fått skyss til og fra bortekamper.
I tillegg til seriekamper, har vi deltatt på Trollcup i Øyer, og FaabergTurneringen i august.
Turneringene har vært veldig moro å være med på.
Vi har hatt en god statistikk på antall seire i år. Dette har så klart vært motiverende for spillerne.
Vi avsluttet serien med siste trening i oktober. Da var det så kaldt, og i tillegg kommet litt snø, så vi
valgte å avslutte sesongen med den treningen. Guttene har vært ivrige, og trosset både kulde, vind og
regn for å få spilt fotball på gressmatta på Jorekstad. I tillegg til fotballavslutningen for hele yngres på
Jorekstad, hadde G8 en egen avslutning oppe på gården til Marthe Stine og Håkon Rustad. Der spiste
vi pizza og kaker, samt at alle spillerne fikk en liten premie.
Vi har i år, som i fjor, valgt å ta vårt foreldremøte til våren. De foreldremøtene som er på høsten, har
ofte hatt svært dårlig oppslutning.
Takk til alle for en fin og artig sesong. Vi håper alle blir med neste år også.
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Lagledelsen har bestått av trenerne Marius Lunde Thorstad, Erik W. Johnsgård og Daniel Strangstad
(hjelpetrener), lagleder Kristin Rønning og foreldrekontakt Mari Sletten
Lagledelsen v/ lagleder Kristin Rønning

ÅRSRAPPORT J8 (2009)
Laget har i år bestått av 13 flotte jenter med allsidige interesser og godt humør. Det er stas for jentene
å trene på Jorekstad. Rammene for treningene er at fotball skal være gøy. Det har vært fokus på «lek»
for å få alle jentene med, og for å holde interessen oppe. I blandet lek er det øvd på å ta riktig innkast,
mottak og vendinger. I tillegg har de trent på å spille pasninger til hverandre og å bli bevisste på
hvilken plass de spiller på. I økende grad har det vært lagt vekt på å flytte spillet framover på banene.
Jentene har vist økt forståelse og stor framgang.
På kampene er det godt oppmøte fra foreldre, og jentene varter opp med underholdene og til tider
imponerende spill. Kampene blir uansett avsluttet med et utvalgt heiarop.
I tillegg til å ha vunnet og tapt seriekamper, har jentene deltatt på Troll cup og på Faaberg turneringen.
De skulle også ha spilt på Biri cup, men denne ble dessverre avlyst.
Det har vært gjennomført to sosiale arrangementer for spillere, søsken og foreldre.
Jentene avsluttet sesongen med å vinne over mødrene, spise kake og ta i mot medalje for flott innsats
på trening og kamper. I tillegg var fotballavslutningen for hele yngres avdeling en fin og samlende
opplevelse.
Lagledelsen har i år bestått av trenerne Kjell Andreas Steinstad, Rune Ulvåg og Emma Østerbø,
foreldrekontakt Sunniva Ihle Steinstad og lagleder Rannveig Ohren.
For lagledelsen, Rannveig Ohren

ÅRSRAPPORT G/ J7 (2010)
Vi startet årets sesong med å rekruttere hjelpetrener og foreldrekontakt til laget, viktige roller å få på
plass. Da kunstgresset var klart til å tas i bruk tidlig i mars så var det med stor glede og forventning vi
startet sesongoppkjøringen for alvor. Vi har trent 1 dag i uken gjennom hele sesongen. Vi har øvd mye
på pasninger, føre ballen og skuddtrening. I tillegg har vi også hatt litt andre leker på treningene, som
stiv heks med ball, hinderløyper og treningskamper. Det skal være gøy å spille fotball. Å følge med
lagets utvikling gjennom sesongen har vært veldig moro – for den har vært stor.
Vi startet i vår med 9 spillere, og økte gjennom sesongen opp til 13 stk. Vi har spilt 13 seriekamper,
fokuset på disse kampene har vært å ha det gøy på banen og spill så godt som du kan. I tillegg til å ha
spilt seriekamper har vi deltatt på Trollcup i Øyer. Der vant laget vårt fair play pokalen. Den har rullert
mellom spillerne gjennom sesongen, slik at alle som var med har fått hatt den med seg hjem. Årets
store høydepunkt var selvfølgelig Faaberg turneringen. Der spilte vi 5 kamper mot både nye og kjente
motstandere. Det er moro å se lagånden og samholdet i laget på denne turneringen, moro både for
ungene og trenerteamet.
Fotballavslutningen for hele yngres avdeling på Faaberg var i år som i fjor en stor suksess. Dette er et
viktig arrangement for Faaberg Fotball, da det har mye å si for fellesskapsfølelsen i klubben. Vi ser at
A-laget er store forbilder for de yngre. Vi arrangerte i tillegg egen avslutning før sommeren med
fedrekamp og felles bespisning på Moenbana. Treningen etter Fåbergturneringen var både store og
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små litt slitne- så vi valgte å ha sosial sammenkomst på sportsplassen på Fåberg med grilling og frilek
(de fleste ungene sparket da ball). Når sesongen var over i høst avsluttet vi med mødrekamp og felles
bespisning i klubbhuset. Vi er et lag som er opptatt av det sosiale og bygge et godt samspill både
mellom barna, men også foreldrene. Disse arrangementene opplever vi som veldig positive både for
barna og foreldrene.
Vi hadde også foreldremøte i april. Der var det mest fokus på bruk av ”laget mitt” appen og ellers litt
om hvordan trenerteamet ønsker treninger fremover. Fokuset er å ha det gøy, og vi voksne må også
fokusere på det. Foreldremøte i oktober takket vi for sesongen og åpnet for at andre foreldre kan stille
til verv neste sesong. Noen i trenerteamet vurderer å gi seg til neste sesong.
Takk til alle involverte spillere, foreldre og lagledelsen for en flott sesong med mange morsomme
stunder. Vi håper at alle stiller til en ny sesong når den tid kommer.
Lagledelsen har i år bestått av hovedtrener Stig Rune Ørslien, hjelpetrener Kjersti Tangen, lagleder
Inger-Lise Bråtesveen og foreldrekontakt Randi Bull Enger.
Mvh. Trenerapparatet for Gutter/jenter 2010

ÅRSRAPPORT G/ J6 (2011/ 2012)
Sesongen 2017 startet opp i april/mai. På et foreldremøte før første trening ble det til at undertegnede
og Aase-Marit Foss Johansen tok på seg treneransvaret og laglederansvaret. Treningene i vårsesongen
ble i hovedsak ledet av spillere fra a-laget. Treningene har preg av mye moro og enkel fotball
forståelse.
I løpet av vårsesongen deltok laget på 3 miniturneringer, arrangert av Biri, Follebu og Gausdal. Her
opplevde vi at klubben var i overkant optimistiske og meldt på for mange lag. Det endte med at
ungene spilte mange kamper på kort tid og interessen/gløden forsvant utover dagen. Under
høstsesongen deltok vi på 2 miniturneringer hvor vi i hovedsak hadde 2 lag. Inndeling av lag ble gjort
vilkårlig og alle fikk spille mest mulig.
Det store høydepunktet for de aller fleste var deltakelse i Faaberg-turneringen. Mange kamper, mye
mål og masse moro tross regnvær. Opplevde at mange knekte koden her og mål er mål, samme hvilken
vei man scorer.
Vårsesongen bar som sagt preg av lek/moro. På høstsesongen begynte vi å trene litt på det mest
elementære i fotball, slik som å slå pasninger til hverandre. Korte, lange, innside og vrist. Med flere
foreldre til stede lot det seg gjøre å dele opp i mindre grupper. Alle treninger ble avsluttet med
«kamper».
Vi har i løpet sesongen sett en gradvis/stor utvikling på hele gjengen på det vi har trent på gjennom
sesongen. Pasninger og nye bevegelser etter pasning. Vi avsluttet sesongen med 20 spillere.
Etter siste trening i høst ble det arrangert kamp mellom ungene og deres mødre. Mye latter, moro og
litt tårer. Kvelden ble avsluttet med kake, saft og brus.
Vi i trenerteamet vil rette en stor takk til en engasjert foreldregruppe og til alle som har heiet på laget
gjennom sesongen. Håper flest mulig blir med videre. Det har vært en fenomenal gjeng å tilbringe
fotballåret med.
Lars-Ola Steinslien, trener
Aase-Marit Foss Johansen, lagleder/ foreldrekontakt.
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