
 
Årsrapport 2012 

Jenter 16 (født 1996-97 og 99) 
 
 
Trenere i år har vært: Kjell Skretteberg og Stein Roness 
Lagleder: Torgun Stærkebye 
 
Følgende spillere har deltatt:  
Mari Skjellhaugen, Stine Fuhre Orsteen, Marthe Skretteberg Stærkebye, Maren Svendsen Folkvord , Linn Therese 
Gunnerød, Pia Bondø, Emilie Bråthen, Maren Asbjørnhus Berg , Stine Roness, Christine Haakensen, Jonette 
Skuterud Pedersen, Hanna Strand, Maria Andresen og Ida Nesheim. 
 
Laget har bestått av totalt 14 spillere, 5 født 1996, 7 født 1997 og 2 født 1999. 
 
Kort oppsummering av sesongen: 
Vi startet forberedelsene i januar med 1 trening/uke på kunstgressbanen, i tillegg hadde vi noen lørdagstreninger i 
Modumhallen. Etter vinterferien trente vi 2 økter/uke på kunstgressbanen. Oppmøte på treningene var noe varierende. 
 
I vintersesongen deltok vi i kvalifisering til NM for aldersbestemte lag (Telenor cup). Det ble 1 uavgjort og 2 tap og rask 
exit, men vi så på det som god trening og oppkjøring til vårens seriespill.  
Vårsesongen ble tung og var preget av mye ”stang ut”. Vi lykkes ikke og tapte jevne kamper. 
Vi hadde derimot en hyggelig helgetur til Ål og Hemsedal, da kombinerte vi to bortekamper med overnatting på Gol. 
Mange foreldre var også med oss denne helgen. 
 
”Som normalt” gjør vi det bedre resultatmessig på høsten enn om våren. Dette året var intet unntak. Kampene var 
igjen jevne, men nå gikk det vår vei. Kun satsingslagene Spa/Bra og Haugsbygd var klart bedre enn oss, og vi havnet 
tilslutt på en flott 3. plass. 
 
Flere av jentene har i vårsesongen deltatt på ”Kraftsenter for jenter i Modum”. 
Ida Nesheim har deltatt på J14 kretslaget og Stine Fuhre Orsteen har deltatt på J16 kretslaget. 
 
 
Etter avsluttet høstsesong, valgte vi å fortsette med en treningsøkt/uke frem til ca 1. desember. 
Vi gjennomførte spillerundersøkelse i november/desember for å kartlegge spillerens trivsel, ambisjoner og ønsker for 
neste sesong. 
Vi har hatt 2 spiller/foreldremøter i år. 
 
Laget er en fin gjeng som har holdt sammen i mange år. Alle synes det er gøy å spille fotball, men det sosiale har alltid 
vært viktig for jentene på laget. 
Vi vet at 2 av jentene vil gi seg med fotball nå, men vi håper resten av gjengen fortsetter slik at vi kan stille jentelag i 
Vikersund også i 2013 sesongen. Trenerne fortsetter, hvis jentene fortsetter…J 
 
 

Vikersund, 10. desember 2012 
 

      Torgun Stærkebye 
           (lagleder) 
 


