Årsmelding
Trøgstad/Båstad FK
Sesongen 2012

Leder
En ny sesong står for døren etter at fjoråret endte opp med både oppturer og nedturer rent sportslig sett.
Gutter 14 endte opp som avdelingsvinnere i en sterk avdeling. Dette er en av flere sterke årganger som
Trøgstad fotballen forhåpentligvis vil ha stor glede av i mange år fremover.
Dessverre måtte A laget ta den tunge veien ned i 6. divisjon etter et tungt sportslig år hvor
treningsdeltagelsen hos mange dessverre var fraværende. Det som derimot er meget gledelig er at vi går inn
i en ny sesong med veldig mange lovende unggutter med en stor treningsiver. Det har vært stort oppmøte på
trening i vinter og mange har tatt store sportslige steg. Vi gleder oss til sesongen starter.
Vi har fått et flott anlegg på Trøgstad stadion, hvor målet er at barn og unge skal trives i et godt sosialt miljø
med fotballfaglig utvikling.
Det er et stort ansvar og mye glede å være trener for et lag. For å holde flest mulig innenfor for idretten er
det viktig at våre spillere fra de aller minste til de aller største trives med det de gjør. Det er derfor helt
sentralt at alle får spille og at det er en mobbefri sone. Vi vil at alle skal trives på fotballbanen i "Trivelige
Trøgstad". Styret vil derfor legge opp til å ha stort fokus på trenerutvikling i 2013, og legge opp til sosiale
tiltak for spillere og ledere
Det er viktig at alle etterlever vår flotte visjon: ” Fotballglede – god lagånd – og vinnerkultur ”.
Med tydelige og motiverende ledere skaper vi nettopp det samholdet og gleden vi ønsker.
Jeg hadde selv gleden av å være med til Sandar Cup i år, og kunne bivåne hvor bra våre ungdommer
oppfører seg når de er på tur. Vi ønsker at Trøgstad Båstad FK skal bli forbundet med en klubb som har stort
fokus på Fair play.
Vårt A-lag rykket ned for tredje året på rad. Dette gir oss muligheter til å tenke nytt, og det er derfor svært
gledelig at en mangeårig A lags spiller har tatt på seg jobben med å være med på å gjenreise Trøgstad
fotballen. Vi er svært glad for at Hans Anton Ludvigsen har tatt på seg denne jobben.
Kunstgressbanen har vært oppe i hele vinter, til tross for masse kulde og mye snø. Jeg vil gi en spesiell takk
til banemannskapet som gjør en fantastisk jobb. Vil også benytte anledningen til å takke alle tillitsvalgte,
trenere, ledere og de ulike komiteene for den flotte jobben de legger ned for at våre barn og ungdommer skal
få drive med en idrett de synes er gøy.
Det er nettopp dette samspillet som er så viktig for å skape utvikling.

Petter Skotland

Styret i klubben

Leder Petter Skotland
Nestleder Geir Ødeby
Leder Økonomi Helen Skullerud
Sekretær Roy Terje Halden
Styremedlem Anders Krokeide (sportslig leder)
Styremedlem Remi Frøshaug (leder aldersbestemte lag)
Styremedlem Merete Andresen (leder knøtter)
Styremedlem Lis Damlien

ÅRSRAPPORT G/J 07 BÅSTAD, «BÅSTAD RATS»
SESONGEN 2012

Vi startet treningene i april, på kunstgraset på Skjønhaug. Vi trente en kveld i uka. Når banen i Båstad blei
klar for små knøtte-føtter, flytta vi treningene våre dit. I mai starta kamper og seriespill. Vi har hatt
hjemmekampene våre på fine Båstad-banen. I løpet av sesongen har vi vunnet mye og tapt litt.
I juni var vi på G-Sport Cup på Ørje, og vi vant alle 3 kampene våre! Etter en fortjent sommerferie og de siste
seriekampene holdt kretsen avslutningscup på Ørje i slutten av september. Da vant vi to og spilte en
uavgjort.
Vi fortsatte å trene litt etter at serien var slutt, men så tok vi ferie. De fleste er også med på håndballskolen,
viktig å væra allsidig!
Lagsponsor er: Ringstad Automatic Transmission Service, mest kjent som RATS.
Trenere: Vegard Nielsen, Kenneth Nilsen
Oppmann: Helene Skogås Eidsaune
Spillere:
Maren Authen
Philip Eidsaune Nielsen
Vemund Hauer
Erik Ringstad
Håkon Skogås Eidsaune
Marius Sæther Nilsen
Martin Haakaas
Johannes Aandstad
Nicolai Kalvik Jacobsen
Gustav Dramstad

Trø/Bå Skjønhaug gutter 8 år, sesongen 2012.

Det var tøffe gutter som holdt treningen i gang gjennom hele vinteren 2011/2012. Treningen foregikk ute på
kunstgresset gjennom nesten hele vinteren. Unntaket var 3-4 kalde uker i januar da vi var så heldige å få
bruke hoppgruppas treningstider inne i Trøgstadhallen.
Gjennom sesongen var vi 12-14 gutter, og vi forsøkte å få til at alle spille like mye.
Sesongen forløp med seriekamper hver tirsdag, og vi deltok i to cuper på Ørje.
Guttene viste god innsats med godt oppmøte på alle treningene gjennom hele sesongen.
Stolte og engasjerte foreldre fulgte trofast med fra sidelinjen i alle kampene.

Spillerne på laget var:
Mikael Engen, Fredrik Fiskerud, Mathias Borud, Mathias Andresen, Julian Haakaas, Anders B Hauer, Petter
Bech Rognerud, Leon Xander Andresen, Joe-Sander Muskaug, Dennis Powel Skofsrud, Melvin Grepperud,
Eriks Damlien Heggelund og Karl Oscar Sørby

Årsmelding G/J 2003 Skjønhaug
Det har vært 11 aktive gutter og jenter på laget vårt denne sesongen. Finn Karlsrud og Petter Skotland deler
på treneroppgaven, og det fungerer bra.
Det er stor treningsiver å se hos ungene, og dette gir tydelig framgang. De er flinke til å backe opp og skryte
av hverandre. Vi har ikke tatt noen treningspause i vinter, da det var stort ønske om å fortsette treninga.
Kamper er selvsagt ekstra moro. Mange kamper er vunnet, og blir det tap så tar de det med godt humør
også. På kamper har vi fokus på at alle skal få spille like mye.
Vi har vært med på Ørje-cup både i juni og september, og det er alltid moro. I september ble det seier i alle
kamper.
Fra neste år blir det et rene gutte- og jentelag. Vi takker alle for god innsats i året som har gått.

Båstad Fighters 2012
Båstad Fighters (født 2003) er en herlig gjeng jenter og gutter som startet 2012 sesongen med innetrening
på Båstad skole allerede før jul på onsdager. For de mest ivrige la vi inn en frivillig økt på kunstgresset på
lørdager.
Frem mot seriestart trente vi på kunstgresset i påvente av åpning av vår flotte gressbane i Båstad.
Båstad Fighters har i 2012 sesongen bestått av 14 spillere. Dette har gjort at vi har rullert på laget slik at alle
skulle få rikelig med spilletid i hver kamp.
Tradisjonen tro deltok vi på Ørje Cup 9. juni og sesongen avslutningen på samme sted. Alltid hyggelig å
komme til Ørje og vi synes dette er et av høydepunktene i sesongen. Denne sesongen fikk vi regn og blåst,
men det er vi vant til på disse cupene.
Sesongavslutningen ble holdt lokalt i Båstad med utdeling av. Vi kjørte alt som kan kjøres, piste pizza og så
på 200 bilder fra sesongen 2011.
Fighters har gjort store fremskritt denne sesongen også. Oppmøte på treninger kamper har vært
imponerende og ytterst sjelden har det vært fravær og entusiasmen stor.
Båstad Fighters har en aktiv foreldregruppe som selger kaker, kaffe og saft på alle hjemmekamper. Heier
gjør de også. På bortekamper er vi nesten like mange biler som spillere, kanskje ikke så miljøvennlig, men
det sier noe om engasjementet i gruppen.
Spiller stallen Båstad Fighters 2012:
Fornavn
Etternavn
Simen
Paulshus
Njål
H. Walsøe
Joakim
Havsten
Tobias
Taraldsen
Øyvind
Bråten
Hedda
Moe Sævik
Matias
Strand
Adrian
Sæbø
Simon
Martinsen
Kasper
Skogheim
Wasif
Chaudry
Simen
Bakås
Adam
Dybdahl
Dina
Svendsen
Støtteapparat :
Håkon Raanes
Ann–Mari Havsten
Geir Paulshus

- AF1, Alle for en, Vi er Båstad Fighters!

ÅRSRAPPORT G/J 10 BÅSTAD, SESONGEN 2012
Vinteren 2012 trente vi på kunstgraset på Skjønhaug. Vi trente en til to kvelder i uka. I mai starta kamper og
seriespill. Vi har hatt hjemmekampene våre på fine Båstad-banen. I løpet av sesongen har vi både vinni og
tapt. Trenerne er fornøyde med at flere og flere på laget står fram og hevder seg,- i år hadde vi flere
forskjellige målscorere enn noen gang!
I juni var vi på G-sport Cup på Ørje. Etter en fortjent sommerferie og de siste seriekampene holdt kretsen
avslutningscup på Ørje i slutten av september.
I høst hadde vi en skikkelig avslutning hjemme hos Jens, med pizza og kake og noen pene ord fra trenerne.
Dette var siste sesong som knøtter, neste år er vi over på aldersbestemte og gutter og jenter splittes til
forskjellige lag.
Spillere:
Mia Authen
Ida Antonette Taraldsen
Malin Hagelund
Martin Johannessen
Marius Svendsen
Marius Nyborg Viklund
Jens Markestad
Jens Nikolai Haakaas
Ole Sofus Haakaas
Torjus Svenneby
Kristoffer Ludvigsen
Trener: Paul Aksel Authen
Oppmann: Laila Strengen
Takk for fine knøtteår!

Årsmelding G/J 10 Skjønhaug.
Nok et år er omme og vel så det, og litt spesielt nå i høst i og med at sesongen 2012 var siste sesong på
knøttenivå.
Forberedelsene til sesongen 2012 starter med en trening i uka på kunstgresset, med Ole Robert Ødeby som
hovedansvarlig.
Noen nye på laget også i år sik at vi har vært 8-10 på trening og kamper.
Vi har spilt ca 10 kamper i år med litt forskjellige resultat, og avsluttet sesongen med Cup på Ørje hvor det
gikk veldig bra resultatmessig.
Nå skriver vi januar 2013 og guttene og jentene har "skilt lag", de er allerede i gang med trening på
"nyetablerte lag" for kommende sesong.
Hilsen
G/J 10 Skjønhaug sesongen 2012

Årsmelding J-11
Vi startet så smått i slutten av 2011, for å se responsen på å få satt igang et jentelag (2001). Jan
Skrattalsrud som tidligere var trener for G/J-2001 sa seg villig til å starte et jentelag. Men ikke alene. På laget
fikk han med Marianne Tasigtil som oppmann. Vi var litt spent, for i år skulle det spilles 7èr og vi måtte minst
ha 10 spillere hvis vi skulle få dette i havn.
De første treningene var det ikke mange. De var fra 5-7 spillere. Men vi ga ikke opp. Etter jul trente vi i
gymsalen på Havnås på onsdagene. Ble litt flere da. Nå er vi iallefall 7. Vi tok sjansen og meldte på et lag i
2001.
Etterhvert som vi nærmet oss våren ble det flere og flere jenter som ville være med. Vi blandet nå to årskull
2001 og 2002. Jentene ble fort varme i trøya og det virket som de trivdes med å spille sammen. Alle var
spent på når sesongen startet om samspillet ville fungere.
Jentene gjorde en knall åpning i første kamp. Stillingen i først omgang var 7-0. Jentene har et utrolig godt
samspill og ser hverandre godt på banen. Rett før slutt i annen omgang klarte Rødnes å få inn et mål.
Stillingen endte 11-1.

Seier over Sprint/ Jeløy 15/5-2012
Ny seier til J-11
Jentene startet 2 kampen med å være ganske så tunge i bena. De trodde nok at dette skulle bli en lett
match, men de måtte jobbe en del i første omgang for at de skulle ha kontroll på ballen. Motstanderen hadde
mange nye spillere og en del yngre spillere. Jentene fikk mer og mer kontroll på motstanderens side. Det var
4-0 til pause. I andre omgang var det litt mere trøkk på jentene, og de var mye flinkere til å spille spillet
sammen. Med 6 mål i andre omgang endte kampen 10-0 til Trø/Bå
Målskårere. Marie 4 mål, Karoline 3 mål, Mathilde 1 mål, Matea 1 mål, Mia 1 mål.

Overlegen seier. 13 -1 over Vang
Ny seier for J-11 24.05.2012
Det startet med at vi kom til en bane som litt godt gjemt inne i skogen. Men en fin bane. Karoline og TineHelene startet i forsvar. Vi hadde akkurat med nok spillere den dagen så jentene fikk ikke mye pauser. Vi
måtte låne Mari fra 2003, men det funket bra. Da hadde vi i allefall en innbytter. Jentene startet et bra
samspill i 1 omgang. Det var mye sjanser og jentene hadde stort sett overtaket hele veien. Elise som var
keeper i først omgang hadde ikke så mye å gjøre, men de få sjansene som kom tok hun med glans og holdt
målet nesten rent. Etter første omgang var stillingen 5-1. I andre omgang tok det helt av for jentene. Målene
kom som perler på en snor. Anna som var keeper i andre omgang kunne stå og nyte sola. Trø/Bå fikk en
straffe. Den tok Elise. Et kraftig spark som gikk rett i tverliggeren. Jentene jobber veldig bra og kampen
endte 13-1 til Trø/Bå. Motivasjonen til jentene var at de skulle få reise å bade med hvis de vant. Det ble en is
på alle jentene som en velfortjent premie.

29.05.2012: 4-1
4 seiere av 4 spilte kamper er ikke dårlig. Men kampen i dag var ikke noe selvfølge at de vant. Det var mye
mølje spille og jentene løp mye ved siden av motspillerne i stedet for å gå på mer. De var usikre på plassene
sine, noe som de egentlig vet hvor er. Lite oppdekking av motstanderen var det også. Mye rotete spill, men
etter 1 min skåret Mathilde første målet. Etter tre minutter kom neste mål av Marie. Karoline skåret siste
målet i første omgang og de gikk til pause med 3-0. Andre omgang fortsatt jentene å rote til spille. Til tider
var det ikke noe særlig samspill med jentene. Men en av spilleren utmerket seg i dag og det var Mia. Tidlig i
andre omgang fikk Soon sitt første mål. og helt på slutten av kampen hadde karoline et kanon mål som hun
nikket inn. Stillingen ble 4-1 til Trø/Bå. Uansett hvor mye de roter det til så klarer de å dra seieren inn. Må si
at vi er stolte av jentene.

J-11 måtte jobbe seg til seier Mot Ås 4/-12 4/6-2012
Ikke selvfølge at det blir seier. 4-3 til Trø/Bå over Ås
Kampen i dag spilte vi inne i en hall. Litt uvant for jentene å spille inne med kunstgress. Første målet kom
ganske raskt av Trø/Bå (Mathilde). Ås kom raskt etter og skåret mål nr. 2. Ås hadde overtaket i første
omgang helt klart. Det overrasket nok jentene at de møtte et lag som hadde mer overtaket over de. De har
vært vant til å være lede an. 2 mål til Ås kom som perler på en snor og Ås ledet 3-1 til pause. Etter en liten
peptalk i pausen. Kviknet jentene litt til og var litt tøffere. Marie ble nok litt overrasket når dommeren gikk på
henne, fordi han ikke så henne. Jentene er litt for forsiktige når de merker motstand, men plutselig våknet de
til og skåret et mål til(Mathilde).Mål tre(Mathilde) ble satt med litt flaks at keeper mistet ballen. 1,5 min igjen
av kampen kommer Marie og skyter hardt rett inn i mål. Nå var vi reddet. Vi ville i alle fall klart uavgjort. Men
også denne gangen klarte vi seier. Vi møter flere og flere sterke lag og jentene må jobbe for å vinne.

13-15 juni ARVIKA CUP
Så var det den helgen alle jentene hadde ventet på, nemlig Arvika Cup i Sverige.
Jan og Helle åpnet sommerhuset sitt for oss så vi kunne få ligge der. Utrolig sosialt både for barn og voksen.

Vi reiste tidlig nedover fredag morgen for at de skulle spille første kampen mot Bekkelaget 2
Det var et sterkt lag og nok litt uvant for jentene. Første målet kom fra Bekkelaget og nå var det om å gjøre å
holde motivasjonen oppe. Så kom utligningen og jentene kjempet videre. 1-1 til Pause.
2 omg. var jentene skikkelig i siget og skåret to mål. En seier 3-1.

Andre kampen var mot Kongsvinger. Jentene var super flinke og denne kampen endte 4-0

Første dag er over og jentene skal sove i Lavvo, som var kjempespennende og vi lurte på om det kom til å
bli noe særlig med søvn på disse jentene.

Noen litt slitne jenter gjør seg klar for dag 2.

Tredje motstander er et svensk lag, Fiskeviks If, Ny seier, 5-0 til jentene.
Fjerde kampen ble spilt mot Bekkelagets 3 lag. De var ganske sikre på å slå våre jenter så de var ganske
skuffet da de gikk av banen når de skjønte at Trø/Bå jentene hadde slåtte de med 5 mål. Stillingen ble 6-1
Nå begynte nervene å komme. Bare en kamp i fra så kunne de være i semifinalen. Et nytt svensk lag skulle
de få prøve seg i mot, Stenungsund IF. Jentene har bra over tak og vinner 3-0.
Dag 2 er over og semifinalen er et faktum. Jentene var helt i 100 og mente at dette skulle de klare. Vi som
trener og oppmann håpet jo at de ville være like motivert neste dag.

Over 200 lag og drøyt 2000 spillere fordelt på 4 årsklasser deltok på Arvika-cup, blant dem TrøBå FK`s J-11.
Gjengen på 10 spillere kom seg gjennom gruppespillet med kun seiere, og en målforskjell på 21-2. I
semifinalen møtte vi Bøler fra Oslo, - og laget gikk seirende ut av kampen med 3-0. I finalen møtte vi
Bækkelaget SK`s førstelag. Kampen var i overkant nervepirrende for supportergjengen på sidelinja, men
jentene kom seg godt inn i kampen. Etter full tid var det 1-1, og dermed klart for straffekonkurranse. Vår
keeper reddet alle fire skuddene fra BSK, og når i tillegg to av våre utvalgte jenter setter ballen i nota, kunne
hele laget med foreldre og trener og oppmann juble hemningsløst,- jentene hadde klart det vi innerst inne
håpet på. Seieren var et faktum. Trø/Bå J-11 som ikke hadde spill sammen mer en et halvt år, hadde vunnet
hele Arvika Cupen i sin Klasse.
En meget fornøyd trener har fått lønn for strevet.

En veldig fornøyd jentegjeng som dro den gjeveste pokalen i havn.

Siste kamp før sommeren endte med tap for J-11.Første tap for J-11 mot Mysen 1-2
Vårsesongens siste kamp skulle spilles hjemme på kunstgresset mot Mysen. Jentene var litt tunge i beina
etter en knall helg i Arvika. Mange hadde hatt idrettsdag på skolene så man så at det var ikke den samme
gnisten på jentene som det pleide. Jentene trodde nok at det var en lett match å slå Mysen denne gangen
også etter at de slo de forrige treningskamp med 10 mål. Men sånn ble det ikke. Mysen hadde tatt seg opp
veldig og jentene måtte jobbe fra første minutt for å holde ballen på motstanderen sin side. Første målet kom
i første omgang av Mysen. Engasjementet var fortsatt litt labert, de var veldig sårbare noen også når de fallt.
Men på slutten av første omgang skåret Marie og kampen sto igjen likt. Mysen hadde nok overtaket på
denne kampen selv om jentene også spilte bra. Midt i andre omgang skåret Mysen igjen og stillingen sto 1-2
til Mysen. Jentene våre hadde mange sjanser men ballen ville liksom ikke i mål. Men det har vært en
glimrende sesong for J-11. Og med bare et tap kan de ta en velfortjent sommerferie.
Høstens første kamp ble seier mot Drøbak/Frogn 9-0
J-11 21.08.2012
Første kampen til jentene etter ferien og jentene er nok litt spente. Maria som er ny på laget hadde sin første
kamp. De to keeperen delte på kampen og Elise sto første omgang og gjorde en kjempe jobb. Samspillet
mellom jentene var bra og førstemålet var et samspill mellom Maria og Karoline. Maria fikk satt det først
målet. Mot laget fikk en straffe som Elise reddet. Igjen var jentene i fullt gir. Mål nr 2 ble også satt av Maria.
Jentene spiller bra og har funnet igjen stilen fra vårsesongen. 3 målet satt Karoline. Marie hadde en kjempe
sjanse, men fikk ballen på yttersiden. 4 målet ble satt av Anna, med et supert innlegg av Mathilde. Femte
målet kom rett før pause av Anna.
2 omg. Nå skulle Anna stå i mål. Hun gjorde også en super jobb, med god hjelp av forsvarsspillerne våre,
Tine-Helene, Mia og Karoline. Og det er godt lagspill. Begge lagene er like gode selv om jentene hadde de
fleste sjansene. Mål til jentene våre kom som perler på en snor. 6 målet- Mathilde, 7 målet Mia, 8 og 9 MålMathilde. Super kamp og en knall start på høst sesongen.
Seier 10-4
J-11 Kamp mot Rødnes 28.08.2012
Tirsdag 28.08 var det kamp mot Rødnes på Krone stadion i Rødenes. Det regnet og blåste og var skikkelig
høst vær. Banen var nylig klippet og alt gresset lå igjen på banen, noe som gjorde at banen ble både tung og
glatt. Alt gresset satte seg i knottene på fotballskoene til jentene. Men det stoppet ikke jentene våre. 1 målet
kom tidlig i første omgang og med et godt samspill fra Mathilde satte
Marie ballen i mål. 2 og 3 målet kom fra Mathilde og det 4 målet var også et innlegg fra Mathilde som
Karoline klarte og sette i mål. Frida hadde mange sjanser, men siden banen var så tung så ville ikke

ballen i mål. Så kom første målet til Rødnes.
2 omgang. Rødnes hadde overtaket i andre omgang. Det ene målet kom etter det andre. Nå var det på tide
at jentene våre våknet litt.Forsvaret tok mer ansvar igjen. Elise skåret de 4 neste målene og Mia fikk satt det
siste. Stillingen endte 10-4 til jentene våre. Jentene var slitene etter kampene siden banen var så tung.
Mysen cup 1. sept
3 kamper og 3 seiere
For et år siden dannet grunnlaget for Jentelaget J-11. Da var det bare samlet sammen noen jenter som
kunne passe sammen. Løpet av et året ble J-11 dannet og nå var det igjen klart for cup i mysen. Første
kampen var mot Sprint/Jeløy. De var blitt et bedre lag siden vi spilte mot de sist. Jentene våre må jobbe for å
holde ballen unna vår bane halvdel, noe de kanskje ikke hadde forventet. Jentene er ikke så flinke til å
snakke sammen under første omgang og det blir endel bomskudd. Matea satte det første målet. Ikke lenge
etter fikk Marie satt mål nr. 2. Jentene får overtaket i 2 omgang og spiller bra. Det tredje målet kom fra
Mathilde. Seier over Sprint/Jeløy 3-0
Kamp nr. to var mot Ås. Et kjempe sterkt lag og jentene kan ikke hvile noe. De må jobbe jevnt hele tiden. De
spiller godt og Tine-Helene og Karoline hadde en kjempe sjanse, men keeper'n klarte å redde den. Det ble
straffe. Tine tok den men keeper klarte å ta den med fingerspissen og fikk den over mål. Kampen var 0-0 til
pause. Speakeren sier i pausen at Kampen mellom Ås og Trø/Bå var 2-0 til Trø/Bå. Da var ikke kampen
ferdig ennå. I andre omgang må de fortsatt jobbe og det er mange sjanser. Karoline skårer 1 målet og Marie
mål nr. 2. Kampen endte 2-0 til Trø/Bå akkurat som speakeren sa i pausen.
Kamp nr. tre var mot Mysen. Nå ville jentene ha revansj etter å ha tapt mot de i forrige kamp i serien. Mysen
er et sterkt lag. Begge lag har veldig lik spille stil og jentene får ingen ting gratis. Men de kjenner sine plasser
og jobber godt. Det er ingen lett kamp for jentene. Noen begynner å bli slitene etter at noen har spilt sin
sjette kamp den dagen. Det står 0-0 til pause, Jentene er skikkelig giret og gir alt i andre omgang. Sjansene
står i kø, men ballen vil ikke i mål. Noen minutter før slutt finner Mathilde sin posisjon og smeller ballen i mål.
En utrolig god seier for jentene. Nok en gang er de uslåelig.
Nye seier 2-5 til Trø/Bå J-11
Kamp mot Sprint/Jeløy 11/9
Vi møter et lag vi møtte på Mysen cupen. Et lag som blir bedre og bedre for hver gang vi møter de. Jentene
finner ikke helt plassene sin i første omgang og roter det veldig til for seg. Jentene må jobbe og det blir
veldig mye klynge spill, men de klarer stort sett og holde seg på motstanderen sin halv del. Treneren er ikke
helt fornøyd med spillet til jentene og prøver å få de til å bruke bredden på banen. De er ikke helt samspilte i
denne kampen. Tror kanskje jentene trodde dette skulle bli en lett match. Men så begynte det å skje litt. De
to første målene kom fra Mathilde og jentene begynner å finne plassene sine. Det er mange sjanser, men
målene uteblir. 3. målet var et selvmål for motstanderen. Marie la et innlegg og en av spillerne til Sprint kom
borti ballen så den gikk i mål. Det 4 målet var et supert samspill av Tine-Helene og Mathilde. Tine-Helene
kommer opp på siden og får lagt et perfekt innlegg til Mathilde som får ballen i mål. Men kampen er ikke
over. I andre omgang roter de det veldig til igjen. De glemmer og bruke bredden på banen og det blir mye
klyngespill og fomling med ballen noe som medfører til at motstanderen utligner til 1-4. Sprint/Jeløy har helt
klart overtaket i andre omgang. Men så får Marie en nydelig sjanse og skårer det 5 målet. Fortsatt klarer ikke
jentene å få til et godt samspill, ballen blir rotet bort og Sprint skårer sitt andre mål. Ikke noe selvfølge at det
ble seier i denne kampen. Men de vant og det er det som teller. Jentene våre er superflinke selv om de roter
det til i noen kamper.
Nest siste kamp skulle spilles på kunstgresset i Skjønhaug og endte med en seier på 10-0 til våre jenter. Hva
kan man si. Bare å ta av seg hatten for de.

Etter en lang sesong er jentene klare for sin siste kamp mot Soon. Soon er et lag som er minst like gode
som vårt , men jentene våre var litt sterkere og vinner med 2 mål. 4-2.
27. oktober vare det jentecup i Østfoldhallen. En utrolig cup. J-11 laget ble delt inn i 2 lag . Vi skulle spille
5'er fotball og da ble det litt mange med 13 på et lag. Men det er jo ikke noe problem når jentene er så super
flinke. 6 seiere av 6 mulige. 3 kamper på hvert lag.

Da er en utrolig sesong over og hadde det vært seriespill på de i år så hadde de vunnet. Det blir spennende
å følge jentene til neste år.
Som avslutning var vi hjemme hos Mia Auten og spiste pizza. Paul Aksel hadde lovet at hvis de vant Mysen
cupen så skulle han bade selv om det var i oktober. Og han holdt det han lovet. Jentene vant og Paul Aksel
badet.

Trener: Jan Skrattalsrud
Oppmann: Marianne Tasigtil
Jentene.
Tine-Helene H. Tasigtil
Frida Skrattalsrud
Ingrid Mathilde Teig
Elise Holmen
Matea S. Ødeby
Martine N.Borgås
Malin Hagelund
Maria M.Fimland
Anna Barlund
Mia Auten
Marie Grepperud
Mari Andreassen
Hanna Altmeier

Årsrapport Trø/Bå G-11
Vi startet dette året med å slå sammen Skjønhaug, Båstad og Havnås gutter født 2001. Dette utgjorde en
guttegjeng på 20 spillere, inkl. 1 gutt født i 2002.
Som trener for disse har jeg som oppmann, hatt hjelp av Espen Johannessen. Samt at vi har hatt noe hjelp
av Erland Krogstad, Bjørn Finnes og Nicklas Kreppen.
Vi har hatt en munter, oppfinnsom, skravlete, fotball ivrige og SNILL guttegjeng med å gjøre. De viser stor
iver etter å være på fotballtrening. Men må irettesette gutta litt innimellom, når de ikke helt følger med på
instruksjoner. De har gjort så godt de kunne stort sett hele tiden, når det gjelder deres egeninnsats når det
gjelder trening og laginnsats i kamp. Noe motvillig innimellom, men det er fordi vi har latt de få løpe litt mer
en de har hatt lyst til selv.
Vi har stort sett vært mange som har møtt opp på treninger, og det gjør at vi har fått trent godt gjennom hele
sesongen.
Den sammenslåingen vi gjorde, har gjort at det har vært veldig bra oppmøte på treninger. Gutta har vist stor
vilje til å bli kjent med nye gutter, og på treninger så har vi da vært ETT lag. Med så mange gutter blei vi nødt
til å melde på 2 stk. 7’er lag, noe som gjorde at vi måtte dele gutta i to. Dette blei gjort ved att Skjønhaug
gutta var ett lag, og Havnås/Båstad var ett lag i kampsettinger. Utover dette blei det lånt litt spillere hit og ditt
under sesongen.
Vi reiste til Sandar Cupen som ett lag, men også her delte vi i 2 stk. 7’er lag. Vi bodde i ett stort klasserom
med begge lagene, noe som var en kjempe tur for både voksne og unger. Stor koste oss som ETT lag,
Espen og jeg hadde da med Erland og Bjørn som hjelpere.
I kampene som blei spilt gjorde gutta det godt, på alle kampene som 2 lag spilte, tror jeg det var kun 3 tap,
resten vant gutta. Må gi gutta ROS for innsatsen under Sandar Cup, både på banen, som venne gjeng og
ikke mist sosialt.
I serien blei fasiten, etter kanskje litt ujevnt fordelt lag, siden Havnås/Båstad gjengen hadde ca. 50/50 med
seiere og tap, mens Skjønhaug gutta hadde 2 tap, resten seiere.
Dette er noe vi må se på i kommende sesong, altså 2013 sesongen
Jeg er som oppmann for denne gjengen, stolt av deres innsats sesongen 2012,både på trening og kamp. Og
vi har ut ifra dette en spennende sesong fremfor oss i 2013.
Dette er kort oppsummert av sesongen 2012 for Trø/Bå G-11.
Roar Johannessen
Oppmann/trener

Årsmelding Gutter 99.
Ny sesong er i gang. Gutter 2000 blir nå gutter 99 og blir 11’er lag. Det blir spennende for gutta med større
baner og større mål.
Sesongen startet med cup i Askim 4. feb. Da var det bare gruppe 2000 som var med. Det skulle spilles tre
kamper før semifinale. Første kamp ble det tap på 1 mål. Gutta var litt for snille. (2-1 til Spydeberg). Kamp
nr. 2, dro de til og vant 5-1 over Askim II. Nå ble det spennende for nå nærmet semifinalen seg. Kamp 3 vant
de 7-2 over Hærland og semifinalen var et faktum.
Semifinalen ble en tøff, men jevn kamp. To veldig jevne lag kjempet til det siste. Etter 2 omganger var
stillingen 3 -3 og klare for ekstra omganger. 2X5 min, første mål vinner. Godt inni første omgang var det
utrolig jevnt. Rakkestad hadde et drømmemål og vant semifinalen. Gutta ble veldig skuffet, men da er det
bare å komme i gang med vårcup som står for tur.
På grunn av at mange har andre aktiviteter på vinteren, måtte vi trekke oss fra vårcupen. Nå er det bare å
satse på serien.

1. kamp var 26.04 mot Ørje
Årets først hjemme kamp på kunstgresset i Skjønhaug. Kampen startet veldig jevnt, men så hadde nok Ørje
litt overtaket på hjemmelaget. Gutta kastet bort et par sjanser for at motstanderen skåret. Etter første
omgang var stillingen 0-3 til Ørje. Gutta var skikkelig i slaget og var helt klar for å ta revansj. Litt ut i andre
omgang skåret Sebastian Eidsaune, etter få minutter var Syver Minge på plass og satte mål nr. 2. 3 minutter
etter mål nr. 2 kom Sebastian igjen og skåret mål nr. 3. Nå var stillingen uavgjort. Kampen endte 3-3

.
Kamp nr. 2 i serien endte 5-3 til Rakkestad. G-99 hadde overtaket fra første stund, men ballen ville ikke i
mål. Etter 10 min kom Rakkestad sitt første mål. Rakkestad ledet 4-1 til pause. Mange målsjanser og gutta
hadde også et par forsvarstabber. Etter pause skåret gutta 2 mål til, og stillingen var 4-3. Fem min. før slutt
klarte Rakkestad å få inn det siste målet. Det var mye dytting i kampen noe dommeren kanskje burde vært
noe strengere på. Dette blir fortsatt en spennende sesong for gutta våre.

10/5
Det er hjemmekamp mot Rolvsøy 2. Båstadbanen var ganske så våt etter alt regnet som kom ned den
dagen så gutta måtte jobbe bra for å få ballen til å rulle. De klarte seg veldig bra. Vi hadde nok det meste av
overtaket og det først målet ble satt av Sebastian. Ikke lang tid etter klarte motstanderen å utligne. Nå var
kampen uavgjort. Gutta jobbet godt hadde noe få glipper, men tok seg fort inn igjen. Rett før slutt prøvde de
å skåre, men med litt glattbane ville ikke ballen inn før motstanderen klarte å lage selvmål. Aldri en morsom
situasjon, men gutta var mer motivert når de gikk til pause med en ledelse på 2-1. Det var lite skader under
kampen, og gutta kjempet på. Litt tunge i beina ble de, og når det var igjen ca 10 min av kampen skåret
Christoffer mål og gav oss en ledelse med 2 mål. Vi krysset fingrene for at dette skulle holde helt til slutt. En
spennende kamp som gutta våre dro i land med en seier.
Neste kamp mot Sprint/Jeløy ble også seier 4-0. Dette var absolutt en bedre start enn vi hadde regnet med.
Gutta var mer motivert enn noen gang og gledet seg veldig til hver kamp.
Så var det ett eller annet som stoppet opp og tapene kom som perler på en snor. Med 5 tap på rad hadde
nok gutta et litt dårlig utgangspunkt når de gikk på banen. «Vi skal spille kamp, men vi taper sikkert».
Kanskje ikke den beste motivasjons replikken og gå ut på banen med.

Så er det sommerferie og gutta får en pause før det er oppstart til Sandarcup. Noe som alle gutta gledet seg
til.
Dagen er kommet til avreise til Sandarcup. Alle gutta gleder seg og det skal bli kult å ligge på skolen.
Kanskje ikke så kult å ha en oppmann som ikke lar de får gjøre hva de vil og har stadig kontakt med enkelte
av foreldrene. Gikk bare under navnet Kruella. Men tror nok de syntes det var greit også å ha litt grenser
også.
Lørdag skulle det spilles 4 kamper. Værguden var med oss og gutta var klare. Men med tap på samtlige
kamper ble de litt demotiverte, og gav helt opp. Her var det ikke mye gnist igjen til å prøve å finne noe
motivasjon.
Men gutta var like blide selv om det hadde smakt godt med en seier.

En litt mutt gjeng etter siste kamp på Sandar Cup som også endte i tap.

Etter mange tap fra Sandarcupen var det klart for kamp mot Ørje. Det var en utrolig varm dag og
guttene var slitene etter helgen. Det merkes godt på spillet deres. De surrer bort ballen mye og
etter første omgang ligger de under 5-0. 2 omgang ble ikke noe bedre. Gutta var lite motivert og
klarte ikke så få ballen dit de ville. Med 2 nye mål i 2 omgang lå de under 7-0.
Nå trenger de virkelig en seier for å få gnisten tilbake.
Kamp mot Rakkestad
Gutta har en kamp hvor de har litt overtaket fra første stund, men med litt slurv, skårer Rakkestad
det første målet. Mange sjanser for gutta våre, men ballen vil ikke i mål. Gutta jobber bedre enn på
lenge og det kommer nok av at de møter et lag som ligger likt med de på tabellen. Så kommer det
det en utligning fra Senad og stillingen er nå 1-1.Det er to jevngode lag på banen og begge lag
presser. Så får Marius en kjempesjanse og stillingen er nå 2-1. Andre omgang jobber gutta intenst,
og Senad får et gult kort. Sjansene ligger løst, men målene uteblir. Mot slutten av kampen får vi en
straffe som Sebastian setter i mål. En seier som gjør at selvtilliten er tilbake.

G 99 Rolvsøy - Trøgstad /Båstad 1 - 5
Torsdag 30. august møtte vi Rolvsøy til 7er kamp.
Guttene gledet seg veldig til å spille 7er igjen. De gikk på med friskt mot og tok føringen i kampen. Sebastian
satte inn det første målet litt ut i 1. omgang. Scoringen ga inspirasjon til laget og alle jobbet som helter. Det
var aldri noen tvil om hvem som skulle vinne kampen. Guttene viste mange fine pasninger og skudd.
Rolvsøy sin keeper hadde noen glimrende redninger, og reddet laget sitt fra et stortap...
Moro å se at fotball gleden er tilbake!!!
Spillere: Sivert, Morten, Dylan, Aleksander, Marius, Ansten, Christoffer, Senad, Anton, Sebastian, Sindre og
Ole Anton
Mål: Anton 2, Christoffer, Sebastian og Ole Anton
Nå er det morsomt å spille fotball igjen. Med to strake seiere går gutta på med friskt mot.
Tap mot Sprint/Jeløy 30/8-12
Gutta var kjempe motivert og startet kampen overlegent. Ole Anton fikk tidlig inn et mål og vi ledet nå 1-0.
Gutta spilte med bra bredde på banen og at så lyst ut for at dette gikk veien. så fikk Sprint inn sitt første mål.
I slutten av 1 omg. skåret Sprint igjen og gutta gikk litt skuffet av banen. I andre omgang kom regnet og
banen ble veldig glatt. Gutta var ikke like giret som i første omgang. De jobbet godt og sjansene sto i kø,
men det var som ballen nektet å gå i mål. Synes gutta hadde fortjent å vinne denne kampen. De hadde mest
sjanser i andre om gang, bare synd at det ikke ga uttelling på målene.
De 4 neste kampene endte i store tap. Gutta har ikke den gløden de hadde før og noen tiltak må gjøres så vi
får guttas motivasjon tilbake.
Siste kampen hadde de et lite håp om å spille uavgjort, men med mange sjanser så ville ikke ballen i mål og sesongens
siste kamp mot Ekholt 2 endte 0-3

Etter en litt frustrerende sesong for gutta, avslutter vi sesongen med en tur på Østfoldbadet 30.nov.2012.
Trenere
Thore Ansten Holmen
Vidar Minge
Oppmann
Marianne Tasigtil
Gutter 99
Petter Haugen Tasigtil
Ansten Holmen
Peder Wøien
Sebastian Eidsaune
Tobias Hagelund
Marius Moberg
Sindre Madsen Moe
Christoffer Novak
Ole Anton Lybæk
Senad Nukicic
Morten Nesset
Dylan Nesset
Sivert Gangnes
Anton Minge
Alexander Sjøtorp
Mattis Minge
Syver Minge
Lars Ericsson

Jenter 13/14
Jentene har i sesongen 2012 spilt 14 kamper i 7er avdeling 1. Dette har gitt et utrolig resultat med 14 av 14
mulige seiere! Resultatene har variert fra 2-1 og opp til 15-1. Vi endte med en målforskjell på 121-22…

Det kom en hyggelig påskjønnelse fra Østfold fotballkrets: Jentene ble kretsmestere og vi avslutta sesongen
på Pizza Pizza med utdeling av diplomer og pins.

I august stilte vi på Sandarcup, og var spente på om det ble noe mer motstand enn det som var blitt vanen
underveis i serien. Jentene spilte flott, og kom til finalen! Denne endte med ekstraomganger og
straffesparkkonkurranse. Skikkelig thriller, og en svært hederlig 2. plass!! GRATULERE! Sandarcup var også
denne gangen en fin opplevelse både for spillere og støtteapparat. Flott tilrettelagt og organisert.

Underveis i sesongen har vi på trenersida hatt hjelp av Thore Ansten Holmen, Thea Lysaker, Marthe
Jørgensen, Amund Karlsrud og Simen Rød Støten. Oppmann har vært Bjørn Brustugun, og i tillegg har flere
av foreldrene stilt på kamper både som tilskuere, medhjelpere og sjåfører.

Flotte jenter, godt humør og fint samhold!

Etter litt sonderinger og vurderinger, ser det nå ut til å gå seg til med trening for jentene innen egen klubb
også for kommende sesong. Det vil bli noe samarbeid med jentene fra jenter –96.

Lykke til med en ny flott sesong!

Bjørn Brustugun
Oppmann

Årsmelding 2012, G-14.

SERIEMESTERE G-14 NIVÅ 2
G-14 bestod i sesongen 2012, av 18 spillere.
15 av spillerne er `98 årgang, 2 fra `97 og 1 fra `99.
Dette er ett LAG. Her er det ingen stjerne eller primadonnanykker. En gjeng som tar vare på hverandre og
som oppfører seg eksemplarisk både på og utenfor banen.
At treningsviljen er stor er det ingen tvil om. INGEN med under 90 % treningsfremmøte!
Hovedtrener har vært Per-Rikard Sandvik med veldig bra støtte fra Hans-Petter Nybøle og
Terje Langstad. Lagleder har vært Geir Ødeby.

Sesongen startet i november 2011, foreldremøte ble avholdt 8.november
og 2 treningskamper var gjennomført før årsskiftet.
Stort sett har det vært 3 treninger pr uke, sesongen igjennom.
I mars mnd. deltok vi i grunnspillet i Vårcupen. I en sterk gruppe med 3 lag fra KM serien, tok gutta en flott
2.plass. Blant annet ble Spydeberg beseiret, ett lag som senere gikk seirende ut av turneringen og som også
spilte seg frem til semifinale i Norway Cup.
Dessverre måtte vi trekke oss fra sluttspillet i vårcupen, pga håndballturnering.
Det ble gjennomført ytterligere 1 treningskamp, før seriestart 24.april.
I tillegg til vårcupen, deltok vi som vanlig i Sandar Cup.
Målet for årets turnering var å spille seg frem til A-sluttspillet. Og med motstand fra 3 Oslo lag i grunnspillet
visste vi at det kom til å bli tøft.
Men etter 2 strålende seiere mot Lyn 2 og Nesøya, kunne gutta «slappe av» i siste kamp mot Jutul i visshet
om at det ventet eksotisk motstand i A-sluttspillet.
Pequeninos fra Brasil trillet ball i 8-delsfinalen og forsøkte å lokke Trø/Bå gutta over midtstreken, uten å
lykkes. Det var vell ingen veldig offensiv taktikk Pelle og Terje la opp til, men det fungerte.
Gutta fulgte taktikken til punkt å prikke og begge lag gikk målløse av banen.
Brasilianerne gikk tilslutt seirende ut av kampen, på flere cornere.
I seriespillet valgte vi i år å gå ned en «divisjon» til nivå 2, noe som viste seg å være et vellykket valg.
12 lag var påmeldt i nivå 2 som ga en lang sesong med 22 seriekamper.
Det startet bra med seiere over Ås og Drøbak/Frogn2 i de første kampene, men vi kom fort ned på jorda
igjen etter tap mot Trosvik og Hobøl i de neste kampene.
Og når 6 kamper var spilt var status, 3 seier og 3 tap.
Men derfra og ut sesongen trillet ballen G-14 sin vei. De siste 16 seriekampene ga 14 seiere og 2 uavgjorte
kamper!
Men til tross en imponerende rekke av kamper uten tap, ble ikke seriegullet sikret før i siste serierunde da
Skogstrand og Hobøl fulgte oss «til døra» og endte henholdsvis 1 og 2 poeng bak.
Til siste seriekamp må det også nevnes at det var ett imponerende antall tilskuere rundt Trøgstad
kunstgress. Rett i underkant av 100 personer kranset banen.
Etter at gullet var sikret ble sesongen avsluttet på «pizza pizza» sammen med foreldre.
I tillegg til mat og drikke, vanket det taler fra støtteapparatet, spillere og foreldre.
Og ikke minst ble alle spillere premiert
Oppsummering alle kamper sesongen 2012 (inkl treningskamper);

33 kamper, 22 seiere, 6 uavgjorte, 5 tap og 98-38 i målforskjell

Spillerstall G-14 2012:
Håkon

Bleie

Jesper

Ødeby

Ole-Martin

Nybøle

Theodor

Dahl

Mathias

Johannessen

Sander
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Tommy
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Mathias

Hagen

Sander

Frøshaug

Lukas

Kleven

Thomas

Jacobsen

Ruben
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Henrik

Haug

Simen

Alnæs
Sletten

Markus

Knudsen
Eng

Ari

Aram

Alexander

LarsenSlaatsveen

Sebastian

HalvorsenFoss

Lagsponsorer:

Årsrapport J16.
Da var vi ferdig med 2012 – første år for fotballjentene i Trøgstad/Båstad som er født i årene 1997, 1996 og
1995. Det har vært en stabil gjeng over flere år, med så gode resultater de siste årene, at det nå var på tide
med nye utfordringer – og dermed ble laget meldt på som 11-er-lag. Dessverre skulle det vise seg at
sesongen ble preget av helsemessig trøbbel og skader, og det er kun takket være klubbens 98-jenter at vi
klarte å stille lag til de fleste kampene denne sesongen. Vi ble avhengig av hjelp fra 98-jentene, og hadde
noen fra dette laget som trofast stilte opp også for vårt lag.
Kampene startet alt i februar da laget meldte seg på til NM kvalifisering/vårcup. 5 lag var påmeldt og
vinneren ville gå videre til NM-spill. Dessverre var vi ikke kommet skikkelig i gang med samarbeidet med 98laget enda, men var alt i gang med helse- og skadetrøbbel, og bl.a. klarte vi ikke stille lag til en av de fire
kampene laget skulle spilt – og endte sist i denne kvalifiseringen. I serien som startet alt i midten av april
kom laget på 9. plass og det ble KM B på høsten, der de ble nr 5 av 7 lag. Dette ble litt av en overgang for
laget som har vært kretsmestre tre år på rad – da med 7-er-lag. Med få spillere var det heller ikke mulig å
klare å stille lag slik at vi fikk vært med på Sandarcup.
Dugnad derimot klarte vi å stille på. Jentene og foreldre har gjort en god jobb med dugnader tidligere, og fikk
tidlig forespørsel om å ta dugnadsarbeid også i 2012. Klubben har all grunn til å være stolt av både jentene
og foreldre; det har vært mange rosende ord fra de vi har jobbet for. Dugnadsjobbingen gjorde også at vi
kunne ha en markering av sesongslutt med helgetur til Karlstad, der vi bodde på hytter fra fredag til søndag.
Frokost laget vi på hyttene og spiste sammen i den ene hytta. Resten av måltidene spiste vi samlet på
”byen”. Det ble tid til sosialt samvær på hyttene, bowling, shopping m.m. Det har alltid vært en fornøyelse å
registrere samholdet til disse jentene. Når vi har vært ute på tur har de alltid hengt sammen hele gjengen – vi
har hatt stor glede av at vi slipper å lete etter jentene – eller å telle dem, for de kommer alltid i samlet tropp.
Slik var det også på denne turen. Eneste bekymring klubben kan ha når det gjelder jentene våre, er om de
slutter med fotball og starter med curling…. De ble nemlig kjent med curling-landslaget til Kroatia, og hadde
stor moro og full aktivitet sammen med dem når laga snømenn i Karlstad.
Spillere i år: Linn Therese Ludvigsen, Linnea Tveraaen, Linnea Vollstad, Kamilla Sanner, Karoline Holm,
Karoline Solberg, Malin Johannessen, Marion Aksberg Øverås, Mia Skogheim Hansen, Iselin Rød, Kristiane
Lund og Ragnhild Felix.
Foreldregruppen fortsatte slik de gjorde i fjor, og solgte kaker, kaffe og saft på våre hjemmekamper. Her sto
foreldrene for både bakst, kaffekoking og salg. Det ble ikke mye inntekter, men både dommere og gjester
satte pris på dette, og vi fikk i løpet av sesongen mange tilbakemeldinger om at det var hyggelig å komme til
oss å spille kamper.
Espen Johannessen, Hans Anton Ludvigsen og Lillann Johannessen har vært ivrige og positive trenere, og
fortjener all ros de kan få for innsatsen de gjør for våre unge, kjekke jenter!
Jeg takker for alle gode opplevelser med en herlig jentegjeng og deres foreldre, og benytter også
anledningen til å takke klubben for innsats og vilje til å finne løsninger på det meste.
Oppmann: Hanne Aksberg

TRØGSTAD/BÅSTAD G 16
NAVN

KAMPER

ERIK LANGSETER SOLBERG

22

ØIVIND SOLHEIM

22

6

HÅVARD FAGERÅS

21

4

JONAS HANSEN

21

20

TRYM LUNNER ØSTBY

21

4

KRISTIAN AADALEN

21

2

SONDRE BERGE

20

NJÅL ØIVIND RICHARDSEN

18

MARIUS SKULLERUD

18

5

MATS HEER

17

6

HANNE STORMORKEN

17

JAN HÅKON NES TVETE

17

CONNY LIA

16

BENDIK FRØSHAUG

15

ALEXANDER CARLSEN

14

JØRGEN SKATVEDT

14

HANS FREDRIK ALTMEIER

13

LARS ERIK SØRBY

12

SADEQ MIANKAIL

7

MATHIAS JOHANNESSEN

2

ANDREAS SØRENSEN

2

MATHIAS HAGEN

1

SELVMÅL:

MÅL

1

3

2
53 MÅL

TRENER : EIVIND TORNES
ASS.TRENER: KAI EIKAAS, KOLBJØRN FAGERÅS
OPPMANN: TERJE SOLBERG
10 PLASS I KM AVDELING
NB: 11 SPILLERE HAR VÆRT INNOM A-LAGET, YTTERLIGER 4 HAR VÆRT INNOM JUNIORLAGET.
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Etter sesongslutt på høsten 2011, var det en klar melding fra spillerne at de ikke ville ha noe opphold i
treningen. Trenerne Brede Østby og Fredrik Altmeier takket for seg etter mange år som trenere. De har gjort
en meget god jobb og sørget for en meget treningsvillig, motivert og flott gjeng med ungdommer som synes
det er moro med fotball.
Undertegnede tok seg av treningen fram til Jul. I desember ble det klart at Eivind Tornes ville ta jobben som
hovedtrener, noe som ble veldig godt mottatt av spillergruppa. Spillerstallen besto av 17 gutter + 2 jenter, og
det var sjelden mer en eller to borte fra trening, og som regel med gyldig grunn.
Etter en måned med mye bra trening, deltok vi med 2 lag på innendørs cup ( Norge`s største ) på
Lillehammer. Vi hadde ikke trent mye inne, og vi toppet ingen av lagene, så resultatene ble så som så. Men
vi hadde det veldig fint sosialt, bodde i flotte leiligheter på Nordseter. Så fulgte flere treningskamper og vår
cup. Litt varierende resultater på grunn av noen kamper med mye frafall grunnet sykdom.
Seriestart kom i midten av April, og laget åpnet med en flott kamp mot Gressvik, seier 5 – 2. Laget fulgte opp
med 2 seire til på neste 3 kampene, blant annet mot erkerival Mysen. Dermed 2. plass etter 4 runder. Så ble
det litt motgang, både resultatmessig og etter hvert litt stemningsmessig også. Årsaken til dette var helt klart
store belastninger på spillergruppa, ettersom 6 – 7 spillere spilte A-kamper i tillegg.
Så kom sommerferie og Sandar cup. Og etter en litt tam start, fikk vi en veldig god høstsesong. Var bare
sekunder fra å være det eneste laget som ville slått det suverene topplaget Trosvik. I løpet av sesongen
hadde hele 11 spillere vært innom A-laget. I tillegg ”reddet” vi også juniorlaget med å supplere dem med 4 5 spillere på høsten.
Dette ga veldig god matchtrening for spillerne og mange hadde en veldig fin utvikling i løpet av sesongen.
Mange av disse spillerne har en holdning og innstilling som gjør at de kan være med på å snu trenden med
Trø/Bå `s A-lag. Det vil vi forhåpentligvis se allerede i 2013.
Kai Eikas

ÅRSRAPPORT JUNIOR 2012
Årets juniorlag
Etter flere år uten juniorlag i Trøgstad/Båstad har vi nå endelig fått opp en årgang som ønsker å spille på
dette nivået. I hovedsak er det gutter født i 1995 som utgjør troppen, ispedd noen få 93- og 94- gutter, altså
et meget ungt juniorlag.
Årets tropp
KRISTOFFER ROBIN HAUGEN - 95
HERMAN SKJØLSVIK -95
KRISTOFFER LANGSTAD-95
HANS MARTIN SVENDSBY-95
SINDRE AUBERT-95
NIKOLAI PAULSEN -95
VEGARD UNNERUD -93
MARKUS ØSTBY-95
INGVALD MINGE-95
AMUND KARLSRUD-95
ANDREAS FLÅUM SØRENSEN-97
BENJAMIN KOLSHUS-94
TRYGVE RINGSTAD-95
SONDRE CHRISTENSEN-93
ANDERS SLORAFOSS-93
REMI STRØMSNESS-95
SIMEN T.RØD STØTEN-95
EMIL HENSEL-MYSEN -95
CHRISTOFFER ERIKSEN -MYSEN-95
MARIUS A.SLETTEN -MYSEN -95
MADS MYSEN -MYSEN-95
TOR CHRISTIAN BJØRKVIST-MYSEN-95
TOBIAS SKADSHEIM-MYSEN-95
I tillegg til Trøgstads egne sønner har vi gleden av å ha 6 spillere på lån fra Mysen IF Fotball- som i år ikke
stiller lag på juniornivå. Vi har mange flere spillere enn først ventet men i løpet av en sesong skal alle få
rikelig med spilletid. Gutta har trena sammen tre ganger i uka siden starten av januar og med et voldsomt
bra treningsoppmøte vinteren igjennom.
Sesongen har vært kronglete. Fra å være i tvil om å kunne stille lag ved juletider i fjor til å få inn gutter fra
Mysen på lån i vårsesongen var forskjellen enorm. Plutselig ble det kamp om plassene, masse folk på
trening og kanskje noe mer splittet spillergruppe.
Vi var med på vårcupen ,spilte 3 kamper 2 tap og en seier ,det var ikke nok til å gå videre.
Vi var etter flere gode treningsmåneder veldig klare for sesong start. Men det skulle ikke bli helt som vi
hadde håpet på .Prestasjonene var ok i våres men resultatene uteble. Folk ble lei av å tape, lei av og ikke få
nok spilletid.
Så begynte vi å få mye skader ,en fikk kne ut av ledd på trening og måtte opereres ,en fikk ødelagt
korsbånd, og måtte opereres. Så var den en som fikk rygg/nyreproblemer, en brakk håndleddet, 2 stk med
kraftig overtråkk ,2 stk som har slitt med ben problemer i flere år, den ene venter på operasjon nå. En fikk
kyssesyken .Så da begynte det å røyne på spillere. Vi hanglet oss gjennom mang en kamp. Så kom

sommeren og våre lånte spillere reiste tilbake til Mysen, 2 av Trøgstad gutta flyttet for å gå på skole, en
reiste i militæret og en sluttet, samtidig som vi hadde noen langtidsskader. Da vi møttes for å kjøre opp til
høstsesongen hadde vi bare 11 spillere.
Dermed var alle garantert masse spilletid og vi måtte også be om assistanse fra vårt gode g16 lagpremissene var endret, den harde kjerne måtte trå til på egenhånd. I starten gikk ikke dette så bra heller og
vi brukte noen kamper på å finne kjemien med de yngre aspirantene. Men da vi møtte nettopp Spydeberg til
utsatt kamp i september falt ting plutselig på plass. Vi gjorde en god kamp og tapte knepent 1-0 og visste at
Spydeberg var et ok lag- men et lag vi SKULLE slå på hjemmebane.
Siden forrige møte har prestasjonene blitt bedre og bedre, før vi altså en onsdag kveld møtte naboklubben
igjen. Denne kvelden skulle vi virkelig vise Spydeberg hva vi satt inne med av fotballferdigheter ,og det klarte
gutta til gangs ,etter å virkelig lekt med Spydeberg hele kampen ,går vi seirende ut med 4-1 . En super
avslutning på sesongen :-)
Sesongen har inneholdt mange nedturer for juniorlaget vårt, men de avsluttende kampene har vært en
opptur. Først og fremst spillemessig, og i årets siste kamp også resultatmessig !Høstens g16 aspiranter har
kommet inn i laget på en utmerket måte alle sammen.
Vi fikk dessverre ikke vært med på Sandarcup denne sesongen ,da vi hadde så få spillere, og det gikk
dessverre ikke å låne fra g16 da så vidt hadde til lag selv.
En tanke for fremtiden ang lånte spillere ,er vel at man ikke bør skrive kontrakt på kun 6 mnd når man i
utgangspunktet er avhengig av dem hele sesongen. Men vi klarte oss takket være g16 gutta som gjerne
spilte med oss.

MANCHESTER TUR MARS 2012 MED GUTTA FRA JUNIOR 2011.
Det var på dugnad mai 2011 at gutta ytret et ønske om å reise til England på kamp, det måtte vi jo prøve å få
til,gutta fikk beskjed om at da måtte de regne med mye dugnadsjobbing ,det var de klar for.
Så etter mange dugnadstimer på Rudskogen ,varetelling på Kiwi Spydeberg, loddsalg og kakesalg begynte
pengene og komme inn og vi var klare for å bestille tur .Kai ordnet med billetter til kamp og bord på Reed
cafe .Det vi ikke visste før vi hentet billettene var at vi skulle sitte på VIP plasser og gutta ble helt i hundre ,vi
foreldre syns også det var stas. Det skal sies at når de fikk fylt Old Trafford med ca 70.000 mennesker så
ville hvem som helst ,elsket å være på fotballkamp .Det var magisk!!En helt utrolig stemning!
Kai hadde også ordnet slik at vi fikk komme på Carrington ,Manchesters treningsarena ,vi fikk trene der med
2 trenere fra Manchester i 1.5 time det var noe gutta syns var UTROLIG givende og moro. Det er nok en tur
som for alltid vil sitte godt i minne. Det skal sies at vi hadde med oss en fantastisk gjeng med gutter.
Dette lille stykkeT er skrevet av en mor som stod i bresjen for turen.

Trøgstad/Båstad Fotballklubb

Etter over ett års dugnadsjobbing og planlegging er fotballturen til Manchester unnagjort. Her
sitter jeg nå med masse gode opplevelser og minner om en fantastisk tur med ett helt utrolig
reisefølge. Takk til alle som var med, og en spesiell takk til alle de flotte guttene som var
med!!!! Dere er DE BESTE!! Kan godt reise på tur en gang til, jeg :-) Magisk, var det...Takk
Vi har en flott gjeng med gutter ,vi får mange gode tilbake meldinger på gutta når de er ute og
representere klubben ,det være seg jobbing eller kamper. Vi hadde ansvaret for garderoben 5
dags festen og her er tilbakemeldinger fra den kvelden .
Garderobevaktene gjorde en kjempebra jobb og fikk skryt av Hilde Ødeby, som har ansvar for
garderobeopplegget. De gjorde jobben slik de var blitt fortalt og var imøtekommende og
serviceinnstilte. Jeg ønsker at du formidler det tilbake til dem
Trenere denne sesongen har vært Anders Krokeide, Halvor Wøien, hjelpetrener Bjørn
Sørensen
Anita
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A-laget Trøgstad/Båstad, 5.divisjon
Trener(e): Anders Krokeide, Halvor Wøien, Eivind Tornes
Oppmenn: Anders Krokeide, Halvor Wøien, Eivind Tornes
Målsetting: Berge plassen i 5,divisjon
Tabellplassering: 12/12
Poeng: 12
Mål for: 29
Mål mot: 102
Forberedelser og forsesong
Etter 2011 sesongen hadde store deler av seniorlaget sluttet grunnet studier, skader, alder og
lang reisevei. Sluttet hadde også trener Frank Fossum fra 2011 sesongen og det var ingen
enkel oppgave og skaffe trener til et lag uten spillere, men heller ikke lett og skaffe spillere til
et lag uten trener. Det ble allikevel gjort noen fremstøt mot både spillere og trene man visste
var ledige på markedet, men markedsføringen ble kanskje for svak all den tid ingen slo til.
Løsningen vi falt ned på var å skrape sammen de spillerne vi hadde som bodde i nærmiljøet
og gi disse en mulighet til å holde laget i 5.divisjon i samarbeid med de gode ungguttene vi
visste vi hadde på g16 og juniorlag. Lagleder ble sportslig leder Anders Krokeide med Halvor
Wøien og Eivind Tornes som medhjelpere. Disse tre delte på oppgavene som tidligere ble
utført av trener og oppmann slik det passet seg gjennom sesongen.
På et spillermøtet i starten av januar talte troppen 17 mann som ble enige og å gjøre det de
kunne for å møte opp sesongen igjennom- to treninger i uka på vinter og en trening pluss
kamp i sesongen. Treningsoppmøtet var gjennom vinteren svært dårlig og det ble derfor trent
mye sammen med juniorlaget da også disse ble ledet av Krokeide/Wøien. Det ble spilt tre
treningskamper som forsåvidt var OK men behovet for å bruke de yngste spillerne ble klart
allerede her.
Sesongen
Allerede i første seriekamp debuterte 5 g16 spillere i 3-0 tapet for Spydeberg. En kamp med
god innsats og forutsetningene tatt i betraktning god gjennomført da 2-0 og 3-0 målet kom i
sluttminuttene. Spydeberg endte til slutt på 2.plass i avdelingen. Vårsesongen bød på mange
stortap mot lag som var forventet å ligge over midten av tabellen mens kampene mot de
antatte bunnlagene var mye jevnere. Heldigvis klarte vi og mobilisere mot bunnlagene og tok
tre poeng mot Begby, Korsgård, Trosvik2 og Lisleby og gikk til ferie med 12 poeng med lag
bak oss og heng på de foran. Dessverre sluttet noen bærebjelker i laget i ferien også. Michael
Skjæringrud(studier i USA), Lars Jacobsen(Militæret) og Espen Wiig(Overgang til Askim i
3.div) i tillegg til langvarige kneskader på Stian Filtvedt og Simen Rød Støten, og vi ble
sittende igjen med g16 spillere som spilte km for g16, hjalp til å fylle på juniorlaget og var
faste på a-laget. En svært dårlig miks for disse unge og ivrige guttene som utover høsten
kjente kjøret markant og a-lagets resultater gikk helt i feil retning. Det var håp om å klatre på
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tabellen helt inntil tre runder før slutt, men når man taper for lagene rundt seg på tabellen
også går det galt. Nok en sesong på bunnen av tabellen og nok et nedrykk var et faktum- det
eneste laget fra avdelingen som gikk ned.
Det vi fikk ut av sesongen var at Njål Øyvind Richardsen, Jan Håkon Nes Tvete, Marius
Skullerud, Trym Lunder Østby, Kristian Aadalen og Jonas Hansen fra g16 fikk massevis av
seniorerfaring, og tross mye resultatmessig motgang har denne gjengen blitt en inspirerende
kjerne for sine jevngamle i a-laget for 2013 sesongen. Ellers vil undertegnede rette en stor
takk til arrangementskomiteen med Tormod Aadalen i spissen for god hjelp på
hjemmekampene- uten dere ville denne triste sesongen vært enda tristere. Alltid åpen kiosk,
alltid full kontroll og alltid et oppmuntrende ord på veien hjem. I tillegg hjalp komiteen til med
og avholde felles avslutning for g16, junior og seniorlaget på Havnåsskolen etter sesongens
slutt med mat, kaker og premiering for alle lagene. Veldig hyggelig og en god avslutning på
en lang sesong- tusen takk!
Sportslig leder Senior
Anders Krokeide
Spiller

Mål

Anders Krokeide

5

Jonas Hansen

3

Trym Lunder Østby

3

Eivind Tornes

2

Lars Berg Jacobsen

2

Espen Wiig

2

Hans Anton Ludvigsen

2

Marius Skullerud

1

Alexander Solli

1

Michael Skjæringrud

1

Kristian Aadalen

1

Paul Aksel Authen

1

Vegard Unnerud

1

Jon Ståle Kristofferstuen

1
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Selvmål

3

Totalt

29
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