Årsberetningen for Kolbu/KK Fotball barn/ungdomsfotballen
Fotballsesongen 2015 er snart omme og vi kan se tilbake på et aktivt fotballår
både i barne- og ungdomsfotballen i Kolbu/KK. Dette takket være en god
innsats fra våre aktive utøvere, fra trenere og oppmenn og fra alle andre
frivillige mannskaper som legger til rette for og gjør det mulig å kunne tilby
tilfredsstillende utstyr og anlegg for våre utøvere.
For å kunne opprettholde den aktiviteten vi p.t. har i barne- og
ungdomsfotballen er det nødvendig at vi får inn nye krefter i klubben.
Forhåpentligvis klarer klubben å engasjere flere som ønsker å gjøre en jobb
rundt fotballen i Kolbu/KK det kommende året.
Barne og Ungdomsfotballen :
I år har vi i alt aktivisert 7 årsklasser for gutter og 3 årsklasser for jenter i
barnefotballen.
Lagene i barnefotballen har deltatt på mange turneringer gjennom sesongen,
vårcup i totenhallen ble avlyst i år og da ble sesongen startet med cup på Gran
Idrettspark, videre var det mange lag som var med på Reinsvollturneringen,
3v3 på Lena, Otta cup, Knøttiaden, og sist men ikke minst den årlige
tradisjonelle Fåbergturneringen. I år så deltar 2003, 2004 og 2009 lagene på
Romjulscup i Raufosshallen.
Gutter 16 samarbeid mellom FK.Toten og Kolbu/KK Fotball sesongen 2015.
For første gang i historien har FK. Toten og Kolbu/KK hatt samarbeide på
gutter og juniorer. Det var lenge uklart om vi fikk lov til å samarbeide, men til
slutt seiret fornuften og Indre Østland Fotballkrets godtok at vi kunne
samarbeide. Utfordringen var at vi spesielt på gutt hadde mange spillere og da
bestemte de i første omgang at den klubben med færrest spillere måtte spille på
lag 2. Heldigvis som sagt seiret fornuften.
Guttelaget begynte å trene 2 ganger i uka fra midten av oktober. Det var Cato
Fjeld og Hans Chr Møllerhagen som tok ansvaret for treningen fram til nyttår.
Alle trente i sammen og vi deltok på Raufossturneringen med alle sammen i
romjula.
Over nyttår delte vi lagene inn i to grupper. På gruppe 1 ble det Pål Tallerud og
Håkon Svellet som hadde ansvaret. På gruppe 2 Cato Fjeld og Hans Chr.
Møllerhagen.
Gruppe 1 trente 4 dager i uka, mens gruppe 2 trente 3 ganger. Opplegget og alt
fungerte meget bra rundt gutt, god dialog mellom trenere spillere og foresatte.
Dette vart ett godt eksempel på åssen ett samarbeide kan fungere. Alle både på
nivå 1 og nivå 2 var fornøyde. Lag 1 klarte ikke å kvalifisere seg til elite, men 1.
div. vart ett greit nivå. Laget kom på 3 plass i 1. divisjon, og med litt mer
flaks/dyktighet kunne de ha vunnet serien.

Lag 2 spilte i 2. divisjon og det ble mange tette og jevne kamper selv om vi tapte
de fleste. Vi fokuserte på sportslig framgang og det sosiale, dette klarte vi.

Høydepunktet for året ble da vi alle reiset til Danmark og Skaw cup.
Der hadde vi vært offensive og melde på lag 1 til elite. Vi var nok noe skeptiske
( i alle fall noen av oss), men det viste seg at Pål Tallerud og Håkon Svellet sine
spillere stod med glans. Laget spilte bronsefinale mot Hødd i en kamp som blir
husket av stiv kuling og ikke noe særlig fint spill. Vi tapte kampen, men 4. plass i
elite står det respekt av.
Lag 2, gjorde også sine saker bra, tross 2 tap og en seier over Gresvik.
Ellers var vi med på Otta cup. Denne turneringen tok vi som ei
avslutningsturnering og la vekt på det sosiale. Vi stilte med 4 i alt.
Til slutt vil jeg si at dette samarbeidet fungerte meget bra. Guttene har utviklet
seg mye på dette året. Håper alle fortsetter med fotball også i sesongen 2016.
Lag 1: Trener: Pål Tallerud, Håkons Svellet. Oppmann: Jens Kr. Ulsrud
Lag 2: Trener: Cato Fjeld, Hans Chr. Møllerhagen, Oppmenn: Torild
Nordengen, Jan Kr. Hoel
De som har deltatt på årets samarbeidslag fra Kolbu/KK er følgende spillere:
Simen Kværn, Pål Ringen, Emil Nerseth, Harald Ringen, Bendik J. Hoel,
Christian B. Nilsen, Amund Møllerhagen, Torgeir Auråen, Mikkel S. Ensrud,
Elias Hoel og Kristofer Ramsberg.
Samarbeidslaget på Junior som vant Skawcup 2015.

Oppsummering fra lagene :
Gutter/Jenter 2009 har hatt en fantastisk og morsom sesong der vi har vært med
på flere turneringer og spilt i 3v3 inne i ballbinger som var nytt av året. Vi har
vært med på cuper på Gran, Reinsvoll, Lena, Fåberg og Knøttiaden som gikk på
Gjøvik, Vi arrangerte den ene runden i 3v3 turneringen på Kolbu Idrettsplass,
dette var et flott arrangement som vi klarte å gjennomføre på god måte med
hjelp av forldre på laget, takk til de som stillte opp og som gjorde at vi fikk til
dette, vil å takke de flinke klubbdommerne som stillte opp og gjorde en
kjempeflott jobb og HC som speaker. Nå er snart året omme men vi har igjen en
cup og det er romjulscup i Raufoss storhall. Trener for dette laget har vært Peik
Solberg som måtte gi seg etter vårsesongen p.g.a skole men da fikk vi med Anne
Lynne i høstsesongen, oppmann har vært Frode Prøven.

Spiller på laget denne sesongen har vært : Per Lynne Degvold, Jonas Stikbakke,
Jacob Nerseth Prøven, ( Perik solberg Trener ), Linus Bustebakke, Henrik
Sveum, Sebastian Nyhus, Martine Gran Bjerkeengen, Trym Dahl Ensrud,
Martin Uksrud Bergum, Ivar Farstad, Andreas Narum Furulund og Tobias
Busch-Soberg.
Til slutt vil jeg få takke alle sammen for en kjempeflott sesong og ønsker alle
velkommen til ny sesong når den tid kommer.

Kolbu/KK G/J 07 har deltatt på Vårcup på Gran, Reinsvollturneringen og
Moelven cup. Har mange spillere, men med ujevnt oppmøte. Laget har utviklet
seg og fokus på å sentre ball har hvert suksess.
Trenere er: Per Ivar Bekkelund/Raza Dranguzyte. Oppmann: Guro Nyhus
Fotball gutter født 2006 sesongen 2015
Det har vært totalt 19 gutter som har deltatt. Vi har trent to ganger pr uke i
tillegg til kamper. Fokus i trening har vært på å trene basisferdigheter; balanse,
koordinasjon, hurtighet, spenst. All trening har vært med mest mulig med ball,
bevegelse og å unngå at ungene står mye i kø.
Det har vært en aktiv og positiv gjeng med gutter! De er glade i å sparke fotball,
trene og ha det artig sammen. I år har vi blitt flinkere til å sentre pasninger, løfte
blikket og finne medspillere. Kort sagt bedre til å spille sammen som et lag J. Vi
har 8 - 9 gutter som rullerer på hvem som er keeper og ellers må de alle prøve
seg på ulike spilleplasser.
Av turneringer har vi deltatt på Gran, Fåberg, Reinsvoll og 3X3 turneringen på
Lena.
Takk til oppmenn: Jan Kristian, Line, Tore og Jorann.
Fotball gutter 2004
Lagledere:
 Elisabet Storskogen (trener)
 Geir Molstadkroken (trener)
 Jan Simen Holthe
(oppmann)
 Kenneth Tandsæther (oppmann)
 Ola Bergum
(hjelpetrener)
 Hanne Ulsrud Bergum (foreldrekontakt)
Spillere:
 13 spillere som har deltatt i sesongen. Vi har en ny spiller som har kommet
til på høsten.
Deltagelse Cup og seriespill:
 2 sju`er lag i kretsserien
 Vårcup på Gran
 Reinsvollturnering
 Faabergturnering
 3v3 turnering Øtip
Oppsummering
Vi har kjørt treninger sammen med gutter 10. Gutter10 har også hospitert på
våres 2 lag.

Ellers har vi også et samarbeid med gutter 12. Dette med hospitering av våres
gutter i serien og på cuper. På høstsesongen har vi hatt noen fellestreninger som
vi håper utvikler seg videre.
Noen spillere har også fått prøvd seg som klubbdommere.

Styret har gjennomført 5 møter i sesongen 2015.
Fotballgruppa har i år bestått av:
Leder:
Økonomi:
Sekretær:
Dommerkontakt:
Materialforvalter:
Dugnadsansvarlig:
Styremedlem:

Frode Prøven
Elisabet Storskogen
Guro Nyhus
Terje Stensrud
Simen Holthe
Jo Hoel
Frank Nyhuus

ÅRSKLASSE

TRENER

OPPMANN

Gutter/Jenter 6
Gutter /jenter 7
Gutter 8
Jenter 8
Gutter 9

Peik Solberg
Per Ivar Bekkelund
Jøran Bakke
Sigrun Aske Daarstad
Bjørn Roar Løkken
Merete Narum

Frode Prøven
Guro Nyhus
Ole Kristian Kvikstad
Trond Kleiven
Jorann Eriksen
Jan Kristian Hoel

Gutter 10
Jenter 10
Gutter 11

Arild Tajet
Ole B. Sveum
Terje Lundby
Tore Daarstad
Elisabeth Storskogen Simen Holthe
Geir molstadkroken
Kenneth Tandsether
Jenter 11
Anne C. Heggheim
Hanne Røstøen
Gutter 12
Erik Gran
Irene Hansen
Martin Bjerkengen
Heidi Nordengen
Jan Kristian Hoel
Hva har skjedd og hva har vi gjort i sesongen 2015 ?
Klubbdommerkurs:
Det ble i år arrangert klubbdommerkurs på KK for å lære deltakerne å forstå
reglene i fotball, det var 2003 og 2004 spiller som gjennomførte det sammen med
noen foreldre.dette er obligatorisk for å kunne dømme kamper for klubben i
barnefotballen. Kursansvarlig var Terje Stensrud.

Tine Fotballskole:
I år er det 15. året det er arrangert fotballskole. I år var arrangementet lagt til
KK - plassen. Årets deltakelse var omtrent på samme nivå som i fjor, dvs.
mellom 70-80 deltakere. Takk til alle som deltok denne helgen. Fotballskole
lokalt er noe våre barn husker lenge.
Fotballavslutning:
Fotballavslutningen ble i år gjennomført på Lund Grendehus den 28. oktober.
Fotballgruppa spanderte frukt og brus på utøverne. Alle foresatte hadde fått i
oppgave å ta med smørbrød og kaker. I år ble premiene utdelt av Espen
Myrvold og Michael Urrang fra A-laget.
Dugnader:
Vi har i år hatt en vårdugnad og en høstdugnad. På vårdugnaden klargjorde vi
alle baner og pusset opp til seriestart.
Kioskdrift:
Ansvarlig for kioskdrift har i sesongen 2015 vært Trude Børthus på KK og
Jeanett Bakke på Kolbu. Dette gir oss en ekstra inntektskilde. Takk til dere som
har bidratt her.
Til slutt vil fotballgruppa benytte anledningen til å takke alle som har bidratt til
denne meget flotte og aktive sesongen. Det er mange å takke. Vi takker også i år
våre hovedstyrer Kolbu IL og IL. Kolbukameratene som har vært positive og
har bistått oss med bra hjelp. Ellers må vi takke alle våre sponsorer som har
støttet oss i 2015. Se på hjemmesiden hvem disse er.
Vil også få takke alle trenere, oppmenn, klubbdommere og foreldre som stiller
opp for at vi skal få gjennomført alle de aktiviteter som er bestemt gjennom
klubbene, uten dere så hadde vi ikke kunne drevet med all denne aktivivteten.
STÅ PÅ VIDERE ALLE SAMMEN FOR AT KLUBBENE I VÅRE HJERTER
FORTSATT KAN HA SÅ STOR AKTIVITET.
Mvh. Fotballgruppa
Frode Prøven, leder

