ÅRSMELDING

Trøgstad/Båstad FK

Sesongen 2017

Leder

Trø/Bå har sesongen 2017 stilt med 21 lag, fra de yngste 6åringene til de eldste på A-laget. Totalt har
det vært hele 59 trenere/oppmenn i sving, noe som gir ett snitt på nesten 3 ledere pr.lag.
Sesongen 2017 er nå Trø/Bå historie og nok en gang kan vi se tilbake på en sesong som gav oss mange
gode fotballminner.
Vårt J14 lag vant KM B i 15årsklassen og spilte seg frem til kvartfinalen i A-sluttspillet under
Sandarcupen, J16 ble nr 5 i KM serien og tapte B-finalen under Sandarcupen, G13/14 hentet hjem
sølvpokal fra Sandarcupen etter å ha tapt A-finalen, JR laget ble seriemestere i sin bredde serie og G14
spilte se frem til 1/8dels finalen i A-sluttspillet under Dana Cup og hevdet seg godt under Ham/Kam`s
eliteturnering.
Trø/Bå har også igjennom sesongen vært godt representert på både sone og kretslag på forskjellige
årskull, hatt spillere på akademiet hos Sarpsborg 08, og ikke minst har 2 ex Trø/Bå jenter i år tredd på
seg landslagsdrakta.
Hva så med A-laget? Etter en god start med 3 seiere på de 4 første kampene, buttet det godt imot på
veien mot ferien. Men vårt unge mannskap gjennomførte en svært god høst, hvor det ble kun ett tap og
endte tilslutt på en 5.plass. Og igjen er det svært gledelig å se oppmøtet fra publikum på A-lagets
hjemmekamper.
Før sesongen ble sparket i gang ble det også i år gjennomført trener/oppmannssamlinger, trenerkurs og
i tillegg også førstehjelp/hjertestarter kurs.
Igjennom hele sesongen har det vært åpen kiosk når det har vært kamper på stadion eller kunstgresset.
Vært lag har hatt ukesansvar for å dekke opp med kioskvakter og dette har fungert veldig bra. Takk til
alle dere som har stilt opp som kioskvakter. Og det er svært hyggelig å se at klubbhuset har blitt det
samlingsstedet som vi ønsket. Huset har blitt midtpunktet i klubben og det er viktig at vi alle tar ansvar
for at dette skal være ett trygt og godt sted å være.
Tine Fotballskole har i en årrekke vært gjennomført i Trøgstad, og det var ikke annerledes i 2017. I
overkant av 100 barn møtte spente opp og ble trygt ledet i gjennom 2 dager med øvelser under kyndig
ledelse av Petter Skotland og instruktører fra A-laget.
2017 var også året hvor Trøgstad Fort feiret 100års jubileum. Og i den forbindelse ble klubben
forespurt om kunstgresset kunne gjøres tilgjengelig for drilloppvisning av HMK Gardes drilltropp. I
strålende vær og med «1000vis» av publikummere rundt kunstgresset, imponerte Garden alle de
fremmøtte med sin drilloppvisning.

Det er mange som skal takkes for innsatsen som gjøres rundt våre lag og klubben. Men denne
onsdagskvelden midt i februar 2018, tenker jeg mest på vårt banemannskap. Vinteren så langt har ikke
vært snill mot oss fotballfolk, med snø, regn, is og kulde om hverandre. Når vi også vet at kunstgresset
ikke har undervarme, så er det ett under at banen ikke har vært stengt. Den jobben som Arvid Grefsli
og Hans Anton Ludvigsen har lagt ned, står det svært stor respekt av. Tidlig og seint har de satt seg i
traktoren for å sørge for at baneforholdene skal være så gode som mulig. Tusen tusen takk, for
innsatsen!

«Fotballglede – god lagånd – og vinnerkultur»

Geir Ødeby
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Leder: Geir Ødeby
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Sekretær: Kikki Kreppen
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Trø/Bå Båstad G/J 06
August 2017 opprettet vi et lag for 6-åringene i Båstad. Det har vært godt oppmøte, og siden så mange
5-åringer også har hatt lyst til å spille fotball har de blitt med på treningene gjennom høsten. Vi har på
det meste vært 19 barn på treningene. Vi startet på banen i Båstad og gikk over til å trene inne i
Trøgstadhallen etter høstferien.

12.november deltok 6-åringene i 3v3 cup i Østfoldhallen. Vi meldte på to lag, der hvert lag spilte fem
kamper hver. Det var moro å se utviklingen til spillerne fra første til siste kamp.

Trø/Bå Skjønhaug G06
Vi startet opp sesongen med innetrening i Trøgstadhallen og vi fikk samlet så mange som 18 barn,
både gutter og jenter. Etter noen treninger flyttet vi treningene ut og beklagelig så datt mange av lasset,
så å si alle jenter og par gutter. Men vi blei en gjeng på rundt 12-13 stk på hver trening og det klarte vi
å være på nesten alle treninger ut sesongen. Vi hadde mest fokus på treninger at det skulle være gøy
med ballspill og at spillerne skulle danne en forståelse at de var et lag og forstod at de måtte
samarbeide. Den utviklingen var kjempe bra gjennom sesongen. Vi trente en times tid hver mandag
fram til 23. oktober, deretter tok vi vinterpause.

Vi var også på Ørje Cup på våren og Ørje Cup på høsten. Når vi ser tilbake på de begge disse cupene
så så vi virkelig en positiv utvikling. Cupen på våren så var spillerne litt forfjamsa etter å blitt kasta
inn på banen i den første kampen. Dette gjaldt for så vidt kamp nummer to også. Tredje kamp gikk
noe bedre, men da begynte de å bli slitne. Cupen på høsten gikk vesentlig bedre, spillerne gikk etter
ballen med en gang det «blåste i fløyta». Spillerne viste god lagforståelse og samarbeidet godt. De
scoret mange mål og virkelig koste seg sammen på banen. Dette tenker vi å bygge videre på i 2018 og
vi gleder oss til ny sesong med cuper og seriekamper!

Trø/Bå Skjønhaug G07

G-7 bestod i sesongen 2017, av 14 spillere.
Hovedtrener har vært Per-Rikard Sandvik og Geir Rønningen.

Sesongoppkjøringen startet i november 2016 med 1 trening pr uke. Det kjørte vi gjennom hele
sesongen med unntak av skoleferier. I mars måned deltok vi i en innendørs turnering i Sarpsborg. Det
var stor stas for alle gutta.
Vi deltok i år for første gang i ordinært seriespill. Vi spilte 1 kamp pr uke, hovedsakelig mot lag fra
distriktet her. Lengste reise var Hobøl.
Mange foreldre på kamper gjør at kampene blir et høydepunkt hver uke.

Vårsesongen ga resultater i form av både seier, tap og uavgjort. Det var stor forbedring og store steg
som ble tatt for hver uke.
På høstsesongen vant vi alle kampene, men vi trenere prøver så godt vi kan å dempe betydningen av
resultater, og heller dyrke fotballglede og samhold/vennskap. Men gutter i denne alderen vet å følge
med på resultater selv😊
Vi deltok også på Ørje cup 2 ganger, og det var svært vellykket begge gangene.

I tillegg var vi med på en cup i Eidsberg i august. Stor stas det også.
Det er en super gjeng, som elsker å trene og spille fotball. Utviklingen og progresjon er stor.
Masse godt humør, passe ukonsentrerte som 7 åringer skal være😊, men allikevel lystne på å lære.

Hilsen fra Geir Rønningen og Per Rikard Sandvik

Trø/Bå Båstad G/J 07
Etter å ha spilt noen miniturneringer med 3-er fotball høsten 2016 var det endelig vår tur til faste
treninger og kamper gjennom en hel sesong. Vi har fått prøve oss i snø, regn og stekende sol mot lag
fra hele Indre Østfold - og med pur fotballglede som drivstoff har vi nå kommet oss gjennom
sesongen.
I Båstad har vi vært så heldige at totalt 16 av 24 barn i 2010- kullet har ønsket å være med på fotball i
løpet av sesongen. Til tross for mange navn på lista valgte vi å melde på bare ett lag og ha gutter og
jenter sammen på dette laget. Det har gjort at vi har kunnet bytte på litt hvem som har vært med på
kamp men også gitt litt lite spilletid i perioder. Allikevel har alle fått spille omtrent like mye gjennom
sesongen, de som har ønsket å stå i mål har fått lov til det og de som har trengt en pause etter å ha fått
ballen i ansiktet har hatt muligheten til det.
Vi har trent en gang i uka siden påske, spilt totalt 12 kamper og vært med på to cuper på Ørje. Vi har
scoret mål i omtrent alle kamper vi har spilt men må innrømme at poengfangsten har vært noe skral: vi
har tapt alle kampene våre i år.
Derfor er det intet problem å utpeke årets høydepunkt, og det kom i åpningskampen i sommerens
Ørje-cup. Da blei det seier mot Eidsberg og jubelen sto i taket!
Utviklingen på ferdighetene til barna er tross resultatene formidabel og det er liten tvil om at antall
timer med ballen i beina er det som er den avgjørende faktoren på dette nivået.
Nå kommer høsten snikende og etter høstferien lar vi Båstadbanen hvile og trekker inn i gymsalen på
Båstad Skole. Der skal teknikken og utholdenheten justeres frem mot neste sesong og DA skal vi klare
å vinne våre første fotballkamper.
Troppen: Sander Korneliussen, Mathea Krokeide, Thor Myhre, Albert Westgaard, Lilja Moseby, Emil
Larsen, Tine-Marie Wasa, Karoline Salvesen, Henriette Miland Weydahl, Johannes Kjeve, Petter
Dahlbak, Theo Strand-Haug, Hedvig Skjenneberg, Eline Driveklepp, Natalia Wochna, Sofia Rohrlack.
Trenere/Lagledere har vært Camilla Gillingsrud Aamodt, Maria Ekhaugen og Anders Krokeide

Trø/Bå Båstad G08
Vi har vært en blanding av gutter og jenter. Sesongen startet med 14 spillere, men 2 falt fra mot slutten
av sesongen. Det har vært godt oppmøte på treninger og kamper. Spillerne har hatt en fin utvikling på
fotballbanen. Det har vært mye fokus på å støtte hverandre, passe på hvilke kommentarer man
kommer med og dette har de blitt utrolig flinke til.
Vi har hatt mye variasjon på treningene og spillerne har vært positive og arbeidsvillige. Det skal i alle
fall ikke stå på energinivået. Utfordringen er å bruke den riktig.
Sesongen startet vi med en «kick-off» med Skjønhaug G-08. Da spilte vi miniturnering og spiste pizza
sammen. Dette var morsomt, de fikk være sammen med Skjønhaug-gjengen og de fikk litt
kamptrening før sesongstart.
Vi har vært med på cup i Mysen og 2 cuper i Ørje. Alltid moro med cup!
På kamper har vi møtt mye motstand denne sesongen og det har ikke blitt noen seiere. Bortsett fra på
cuper, der har de vunnet flere kamper. Det har vært mange seriekamper som har holdt på å gå vår vei,
men fokuset svikter mot slutten av kampene.
Sommeravslutning hadde vi i Båstad sammen med foreldrene. Vi spilte da kamp mot foreldrene og vi
måtte da minne foreldrene på at det var barn de spilte mot. Noen litt vel ivrige 😉 Vi avsluttet med
frukt, saft og kaffe.
Nå har Hans Petter Ringstad og Jon Martin Olsen tatt over laget. De har startet opp med treninger i
gymsalen på Båstad skole.
Ønsker de lykke til med kommende sesong.
Mvh
Iris Østbye

Trø/Bå Skjønhaug G08
Spillerne er lærvillige og står på noe som har gitt resultater, alle har hatt en god utvikling. I tillegg til
serien var vi med på mysen cup og 2 x Ørje cup, en ved sommer slutt og en i slutten av sesongen. Vi
har trent 1 dag i uken, foreldre og barn syntes det var nok. Mulig vi øker dette til 2 dager i uken neste
sesong: Det er en del som har valgt å ha fotballfri i vinter, mens de som har ønsket det har trent inne i
hallen sammen med Båstad laget.
Mvh.
Tommy Eriksson og Richard Strand

Trø/Bå Skjønhaug G09
Vi har vært en stabil gjeng med 17 spillere gjennom hele sesongen. Laget har stor fotballglede og iver
etter å spille.
Til tross for at vi har vært mange spillere har vi kun hatt et lag påmeldt i serien. Guttene har fått spille
6 seriekamper hver. Lagene har vært ulikt sammensatt fra hver kamp. De som ikke har spilt seriekamp
har hatt trening hvis kamp falt på treningsdag. Siden det ikke har blitt så mange seriekamper har vi i
tillegg spilt flere treningskamper, både mot jentelaget og Båstad G9.
Vi har deltatt på 4 cuper; Vår: Mysencup, Ørjecup, Askimcup og cup i Bjørkelangen. Høst: Ørjecup
og Askimcup.
Vi har trent en time to ganger i uken. Vi trente fram til juleferien og avsluttet sesongen med pizzakveld
på klubbhuset. Veldig sosialt for laget. Toppet kvelden med quiz. Sommerferien ble markert med
avslutning på Gravtjern med grilling og bading for spillere, foreldre og søsken.
På treningene har vi hatt fokus på ballkontakt, lagspill, pasningsspill, bruk av hele banen, fokus på det
vi gjør, god lagånd og fair play.
Foreldregruppen har vært aktiv og stilt opp som sjåfører og heiagjeng både på bortekamper og
hjemmekamper. Takk for et flott år

Sportslig hilsen fra
Snorre Øiestad (trener), Remy Haugbro (trener) og Veronica Arnesen (oppmann)

Trø/Bå Båstad G09

I sesongen 2017 har laget bestått av de samme 9 flotte guttene som forrige år, Anders Teig og Roger
Henriksen som trenere og oppmann Elin Hansen Bjørnstad.
Vi har hatt en ukentlig trening. I gymsalen i Båstad fra januar til mars, i april på kunstgresset og fra
seriestart i mai har treningsstedet vært banen i Båstad.
I tillegg til seriespill har laget deltatt på 5 cuper. Det var i Askim og Mysen før seriestart, Ørje i juni
og september og inne i Askimhallen i november. Vi har også hatt treningskamp mot Rakkestad.
Mange av spillerne var med på klubbens fotballskole og vi har vært på premieutdeling for alle
knøttene i klubben.
Kampresultatene sesongen 2017 har vært mye bedre
enn forrige år, mange jevne kamper. Gutta vokser,
lærer og får mer blikk for fotballen. Det er
pågangsmot, innsats og spilleglede! De er flinke til å
inkludere alle og ikke minst flinke til å glede seg
med hverandres gode prestasjoner.
Laget har mange supportere, det er alltid masse publikum på kampene våre.
Som avslutning for sesongen var vi i Sarpsborg på bowling. Det var artig!
Hilsen Roger, Anders og Elin

Trø/Bå Båstad G10

Laget har denne sesongen bestått av 9 spillere.
Vi gikk i år over fra å ha 1 trening +kamp i uka. Til å ha 2 treninger + kamp i uka. Noe som viste seg å
hjelpe bra på med utviklingen av spillet.
Det resulterte i flere Seiere denne sesongen.
Vi har vært på 3 cuper dette året. 2 i Ørje og 1 i Tønsberg på Fix arena. Dette tok vi også som en sosial
tur noe som falt i smak både hos foreldre og spillere.
Iløpet av denne sesongen har vi gradvis begynt å trene samens med Skjønhaug laget. Noe vi har satt
stor pris på lærte mye av hverandre. Noe som vi gjorde siden vi til neste sesong alikevell skal bli slått
sammen.
Spillerne som har spilt på laget denne sesongen er:Matias Arman Lucas Martin LarsJacob Romeo Nicodem William og Theodor
Trenere: Said Molavi og Mateusz Gromada

Trøgstad/Båstad Fighters G10

2017 har vært et aktivt år for våre 2007 gutter. Mange gode planlagte treningsøkter og også noen
frivillige i helgene hvor gutta har møttes både med og uten trenere. Guttene har utviklet seg godt både
fotballmessig og sosialt. Det har blitt en flott og sammensveiset gjeng. Seriekamper har gått som
normalt og vi har deltatt på flere turneringer. Innsatsen har vært upåklagelig og resultatene veldig bra.
Laget har vært på flere turer med sosialt fokus. Dette har vært godt mottatt og en viktig brikke i det å
skape en sammensveiset gjeng. Trenerapparat og foreldregruppa har gjort en kjempeinnsats for at
gutta skal oppleve fotballglede. En stor takk til trenerne Osman og Thorkild, for at dere stiller opp på
både treninger og kamper året gjennom, og jobben dere gjør med guttene. I tillegg en stor takk til
foreldregruppa som har stilt opp på kamper og på dugnader med godt humør.
Sommeren 2017 begynte vi å forberede neste sesong og overgang til aldersbestemte klasse og
sammenslåing med gutta fra Båstad. Vi har hatt flere fellestreninger siste del av sesongen og det virker
som om dette har gått veldig bra. Vi ser frem til å bli en større gjeng og tror dette vil styrke laget, selv
om det også følger med noen utfordringer.

Spillere for sesongen 2017:
Markus Andre Olsen, Marinius S. Frøshaug, Lucas Thorkildsen, August F. Risbråthe, Oscar S.
Arntsen, Sander Durlev Grønbech, Iver Østby, Felix Ekeberg og Ayan Akram

Serien:
I serien har vi møtt lag fra distriktet og spilt gode kamper. Askim har vært en av de tøffeste
motstanderne. Gutta vil gjerne spille mye fotball, så 4 innbyttere på benken har tidvis vært litt for mye.
Turneringer:

Vi har deltatt på treningsturnering i Eidsberg, Ørjecup både ved sesongstart og avslutning. Og vi har
fått med oss 3x3 cup både innendørs i Gaustadhallen og på kustgressdekke i Østfoldhallen, begge
arrangert av Lervik IL.
Sosiale turer:

Vi startet sesongen med å reise til Sarpsborg for å se toppoppgjøret i Eliteserien mellom Rosenborg og
Sarpsborg 08. Dette var en stor suksess! Vi har hatt to sosiale treff på ulike hytter der foreldre har stilt
opp. Og vi har hatt noen felles samlinger i forbindelse med turneringer og trening hvor vi bla. har spist
pizza og kveldsmat på klubbhuset.
For Trøgstad/Båstad Fighters 2007; Stina Fasting Risbråthe, Oppmann

Trø/Bå Stars J10
Starter opp med trening etter vinterferien. Har en stab på 8 jenter, litt sårbart, men det går.
Fokus på treningene denne sesongen har vært at jentene må være flinkere til å være til stede på
treningen. Ha fokus på fotball, de beskjeder som blir gitt og være positive. Dette har absolutt blitt
bedre og da har også treningene vært gøyere for alle.
Vi varmer sesongen opp med cup på Ørje. Her har vi meldt på to lag så her fikk jentene spilt masse.
Spiller jevne og gode kamper.
Under sesongen øker vi med enda flere jenter, dette er gøy. Vi blir såpass mange at vi velger å melde
på ett lag til etter sommeren. Vi velger å dele laget i 4 grupper og rullerer på disse gruppene på
kamp. Det var viktig for oss å være ett lag. Dette fungerte veldig bra. Det ble masse kamper og mye
spilletid. Vi vinner mange kamper og taper noen. Gøy å trene så mange kloke og flinke fotball-jenter.
Vi spilte også cup i Mysen hvor vi valgte å slå oss sammen med Båstad da det samtidig var håndball
cup. Dette var veldig gøy. Jente cup i Mysen var i igjen også veldig stas. Avslutter med
serieavsluttende cup, Berg i Halden.
Avslutter 5êr fotball og knøttelag med en bra stab på 14 stk. Både 2006 + 2007 + 2008 modeller. Nå
gleder vi oss til å slå oss sammen med Båstad og spille 7èr og større bane.
Hilsen stolte trenere, Anne F. Syversen og Anita Fosser

Trø/Bå Båstad J 10

Trenere: Linn Therese Ludvigsen og Pernille Karlsrud
Oppmann: Renate Knudsen Sletmo

Spillere:
Oda Evelyn Knudsen Sletmo
Hedda Elise Knudsen Sletmo
Amalie Haugerud Teig
Hannah Skullerud
Alida Paulsen Sæterdal
Anne Linnea Eide-Hansen
Aurora Nyborg Viklund
Selma Moe Sævik
Live Sæther
Mathea Teig

Fotballåret 2017 har vært et spennende og lærerikt år for fotballaget Båstad jente 10.
Vi har fått to nye trenere, Linn og Pernille, og ny oppmann, Renate. Sammen har vi ledet denne tøffe
jentegjengen igjennom 14 seriekamper, Mysen cupen, Ørje cupen, Jentecupen og de avsluttende Berg
kampene. Det har vært en stor utvikling i ballforståelse og samspill denne sesongen, og jentene har
virkelig fått kjørt seg på treninger og i kamper. Vi har stort sett trent to ganger i uken på Båstad banen,
med unntak av de dagene det har vært kamp på treningsdagen. Vi har sett og lært hva vi må jobbe

videre med, samtidig hvor mye styrke jentene har. Det har blitt mange flere målscorere dette året,
mange nydelige pasninger og blitt gjort en fantastisk forsvarsjobb. Alle våre talenter utvikler seg
stadig, og prøver seg på nye plasser på banen. Humøret har stort sett vært på topp, og vi har hatt det
kjempe gøy sammen, både i tap og seiere. Vi har kosa oss masse, og blitt en sammensveiset gjeng, og
som avslutning på dette året reiste vi på tur og bowlet, og spiste pizza.
Fra og med neste sesong slår vi oss sammen med Trøgstads jentelag, og danner ett stort Trø/Bås jente
11, og det gleder vi oss masse til.

Trø/Bå Skjønhaug og Trø/Bå Båstad G11
Trø/Bå Skjønhaug: Oliver, William, Andreas, Kim, Alexander, Simen, Tim, Sander, Jesper og
Johannes.
Trø/Bå Båstad: Vetle, Johannes, Henrik, Dominik, Jon Martin, Vegard, Oskar, Liam, Paul Fredrik,
Matias, Nils Olav.
Trenere: Freddy Arntsen, Øystein Haave, Stein Borud og Sveinung Sloreby.
Oppmann: Atle Aamodt.
Trening: Begge lagene har trent sammen 2 ganger i uken på kunstgresset i perioden januar/juni. Fra
perioden august/oktober så trente vi 1 gang i uken på kunstgresset og 1 gang på gressmatta i Båstad.
Laget har hatt treningsfri 6 uker i sommerferien, 1 uke i høstferien og 2 ukers juleferie. Vi har på det
meste vært 19 spillere gjennom året. Noen gutter valgte å slutte ved sesongslutt. Treningsoppmøte har
vært bra hos de aller fleste gjennom hele
2017.
Fokus på treningene har vært:
-

Vennskap/fellesskap

-

Gi ros/annerkjennelse

-

Mye ball

-

Intensive økter

-

Fokus

-

Spilløkter

-

Ha det gøy

-

Differensiering

-

Taktikk/spillforståelse

-

Stå på og gjøre sitt beste

Kamper: Vi valgte å stille med 2 lag i 2017 sesongen. Guttene ble delt inn i Skjønhaug/Havnås og
Båstad lag. Flere av guttene spilte kamper for begge lag. Vi lånte i perioder også spillere fra 2007
årgangen. Seriespillet startet brutalt for begge lagene, da det ble mye tap første halvdel av sesongen.
Dette gikk ut over både selvtillit og motivasjon for flere av guttene. Vi klarte å snu dette etter
sommerferien og begge lagene fikk gode opplevelser siste halvdel av sesongen.
Cuper:
-

3 vs 3 cup i Lervikhallen

-

Treningskamp cup i regi av Mysen fotball

-

Sandar cup

Sosialt: Vi har hatt noen sosiale treff på klubbhuset med trening og mat. Sandar cup var også en arena
hvor det ble godt sosialt samhold. Vi hadde avslutningen på Hjørnet med påfølgende Pizza og brus til
alle.

Trø/Bå G12
G12 bestod i 2017 av 15 spillere:
Armin Ahmadi
Erik Ringstad
Hans Elias Arnesen
Marius Nilsen
Attaphan Inthamat
Elias Lund
Håkon Eidsaune
Aleksander Valen
Nedas Zupka
Aksel Buer Aarum
Martin Haakaas
Johannes Aandstad
Philip Nielsen
Emil Myklebust
Eric Christopher
2 trenere: Vegard Nielsen og Kenneth Nilsen
Oppmann: Lene Lund
Vi var med på en treningskampcup i Mysen før seriestart hvor det ble ett tap, en uavgjort og en seier.
I serien ble det en litt tung vårsesong med noen tap, før det løsnet i høstsesongen med flere seire. I Juni
spilte vi en cup i Rakkestad hvor det ble 1 tap, 2 uavgjorte og 2 seire. Vi hadde også en veldig fin tur
til Sandarcup hvor vi spilte mange gode kamper. Ellers gleder vi oss til ny sesong hvor vi skal
begynne med å spille 9`er.

Trø/Bå G13/14 9`er og Trø/Bå G14 KM
I løpet av sesongen har det vært 25 spillere innom treningsgruppa. I år har 03 og 04 trent
sammen og vi har trent fire ganger i uken. I løpet av sesongen av har vi hatt 110 treninger og
nærmere 70 kamper. Vi meldte opp et KM lag i gutter 14 og stilte et nierlag i bredde 13/14.
Dette var for at alle skulle få mest mulig spilletid tilpasset sitt nivå. Nierlaget har vært ledet av
Fabien, Sivert og Thomas, mens Geir og Petter har hatt ansvaret for KM laget i kamper.

Vært ganske variert oppmøteprosent i år. Noen har trent masse, mens andre kanskje har
prioritert litt andre ting. Vi har også hatt to langtidsskader i sesongen. Miljøet i gruppa er god
og gutta har stor glede av hverandre.
Nierlaget har hatt en varierende sesong med noen seire og noen tap. Vi havnet omtrent midt
på tabellen. Alle har fått spille mye og alle kampene har vært supplert med noen spillere fra
KM laget. Årets høydepunkt var finalespill i Sandar cup hvor vi stilt med et blandingslag av
13 og 14 åringer.
Vi var meget spent på KM laget som skulle møte de beste 14 åringene i Østfold etter fjorårets
seier i KM B. Vi hadde et mål om å spille KM A. Det startet meget bra med tre seire og vi
ledet avdelingen. Så ble det dessverre noen kamper som vippet i vår disfavør. Vi var dermed
kvalifisert til KM B. Med en ok vårsesong reiste vi til Dana cup og hadde en fantastisk
opplevelse både sosialt og sportslig. I verdens nest største turnering gikk vi til 16. dels finale i
A sluttspillet og ble totalt nummer 17 i klassen.

Etter dette reiste vi til Hamar for å spille uoffisielt NM for 14 åringer. I gruppespillet vant vi
to og tapte en kamp. Vi gikk til B sluttspillet og tapte der for et meget godt Oppsal Elite.
Høsten kom og vi skulle spille i KM B. En ujevn høst med mye skader gjorde at vi varierte
veldig i prestasjonene. Til tross for dette var vi med om seieren helt til siste kamp.
Avslutningsvis deltok vi på Aurskog sparebank cup og vant denne.
Vi har i løpet av året hatt med 9 spillere på sonelag og seks stykker på kretslagsuttak. Flere av
spillerne har hatt en rivende utvikling i løpet av året og vi gleder oss til 2018!
Med tilvekster fra Hærland og Mysen kan det se ut som vi går en spennende sesong i møte.

Fabien, Sivert, Thomas, Geir og Petter

Trø/Bå G15/16
Sesongen 2017 ble en spesiell sesong på mange måter og kanskje ikke helt som vi hadde håpet på.
Vi mistet flere av våre -02 gutter gjennom sesongen, noen sluttet og noen flyttet, i tillegg var det en av
gutta som brakk benet tidlig i sesongen. Dette gjorde at vi ble en litt redusert gjeng utover på
sommeren.
Som følge av dette ble det noen nedturer gjennom sesongen hvor det kun ble 3 seiere, 4 uavgjort og
resten tap. Resultatet av dette ble at vi havnet på 7. plass av 10 lag.
Sandar Cup er som vanlig et av årets høydepunkt. Et flott arrangement som gutta ser frem til i lang tid.
Her er det som vanlig mange gode lag og vi var nok litt trøtte på lørdags morgenen, da vi gikk på 2
strake tap. Totalt ble det spilt 5 kamper og vi hadde 2 seiere og 3 tap.
På trenersiden var det også utfordrende. Vi hadde Halvor som hovedtrener og Mathias Johannessen
som hjelper, men med en ung gutt som skal ha med seg russetiden og selv være aktiv på A-laget, sier
det seg selv at det ikke ble mye tid igjen til å hjelpe våre gutter.
Uansett, både Halvor og gutta skal være fornøyd med resultatene, selv om noen nok følte det ble en
nedtur mot året før, hvor det ble seriegull.
Frem mot neste sesong blir det endringer på trenersiden. Halvor blir med A-laget og Mathias dra i
militæret. Som erstatning for disse har vi fått på plass Kai Eikås og Robert Syversen. Vi har stor tro på
at dette vil være med å styrke laget videre og våre gutter ser på dette som en spennende utfordring og
gleder seg til kommende sesong☺
v/oppmann Hans Lund

Juniorlaget
Vi starta oppkjøring i januar med å samkjøre treningene med G15/16, med to treningsgrupper. Dette
gjorde vi fordi det skulle bli nok spillere på begge gruppene på alle treningene. Vi hadde en stor
gruppe med 16 åringer som kunne spille med Junior og G15/16. Disse gutta sjonglerte å trene i begge
gruppene, slik at de blei kjent med begge lag. I januar hadde vi 25 spille på lista som kunne være med.
Noen reine junior spillere, noen som var fast med senior og noen G15/16 spillere.
Starta serien med tap, hjemme mot Rakkestad. Vårsesongen var litt variabel med 3 seire og 3 tap.
Høydepunkt var seieren borte mot Gresvik. En kamp som vippa, men vi dro i land seieren på slutten.
Men vi hang fortsatt med på tabellen. Vårsesongen besto laget av for det meste av reine junior spillere
og et par g 15. Vi fylte på med 2-3 spillere ifra senior laget.
Det blei ingen Sandar Cup for Junior. De G 16 som hadde vært med på junior på vårsesongen, blei
med G15/16 til Sandar cupen. Det blei gjort noen forandringer før høst sesongen. Bedre samarbeid
med Senior, slik at vi alle som ville som var junior alder, som regel 6-9 stk. Det endte med 7 seiere og
1 uavgjort og målforskjell på 37-14. Høydepunktet på høst sesongen var siste borte kamp mot
Drøbak/Frogn 2, som lå nest sist på tabellen. Vi lå som nr 2 på tabellen med 2 poeng opp til
Rakkestad. Rakkestad hadde Spydeberg hjem. Vi lå under både 2-0 og 3-1 borte mot Drøbak/Frogn 2.
Vi kom opp til 3-3 og vi heldig på slutten. Vi kunne fort hatt rødt kort og straffe mot oss på slutten,
men vi putta rett etter på- Vi vant 4-3 og Rakkestad tape mot Spydeberg. Slik at vi gikk forbi
Rakkestad på tabellen og ledet med 1 poeng. Vi vant siste kamp mot Eidsberg med 3-0 og dermed blei
vi seriemestre.

Årest spiller: Marius Moberg

Måltjuv: Emil Kreppen

Tropp: Didrik Langstad, Morten Nesset, Mikael Engebretsen, Henrik Hoel Hervig, Marius Moberg,
Dylan Nesset, Fredrik Fagerli, Joacim Øien, Thomas Christell, Magnus Rud Johansen, Sander
Langstad, Senad Nukicic, Fabien Skottland, Birk Krogstad, Ulrik Nilson Eng, Robin Finnes, Simen
Johannessen, Kim-Egil Aastrøm, Fredrik Kviserud, Emil Kreppen, Sebastian Skogås Eidsaune,
Mathias Johannessen, Gjermund Middelhuis Fimland, Sivert Gangnes, Peder Wøien, Jens Nikolai
Haakaas, Johan Krisitan Engen, Espen Lund, Sander Frøshaug, Theodor Granberg

Trener: Halvor Wøien
Trener: Kai Eikaas
Oppmann: Egil Aastrøm
Oppkvinne: Yvonne Øien

Trø/Bå J14
Sesongen 2017 ga mange oppturer for J 14. Vi skulle spille 11`er fotball og meldte oss opp i KM J 14.
Der ble det for få lag så vi blei satt opp i KM J 15. For første gang så øket også treningsmengden til 2
ganger i uken. Laget hadde 5 treningskamper for å venne seg til 11 `er fotball, og de blei alle vunnet.
Allikevel var vi usikre på hvor vi stod nivåmessig, og var nok litt forsiktige og hadde litt stor respekt
de første seriekampene. Spillet løsnet etter noen kamper og vi fikk 2 seire, 2 uavgjorte og 4 tap i
vårsesongen. Gledelig var at vi spilte jevnt med alle lagene bortsett fra et.
Vi tok en god sommerferie på veien mot Sandar Cup. Der klarte vi også i år å komme til A-sluttspill
etter bare gode kamper og innsats.
I høstsesongens KM B-sluttspill feide vi så all motstand av banen. 36-5 i målforskjell på 7
seriekamper ga en soleklar 1 plass, Vi befestet med dette nok en gang at Trø/Bå har det beste laget i
Indre Østfold for årgangene 2003-2005.
Disse 16 jentene kan være stolte av hva de har prestert i 2017. De vinner og taper sammen, og viser
god moral på både trening og kamp. En fin gjeng som nå har spilt sammen i flere år med liten
treningsmengde i forhold til alle våre motstandere. To av jentene er også på kretslaget.
Linnea på 03 og Anna Olia på 04.
Odd Sigurd, Paul Aksel og Stein Gunnar
Bildet viser glade jenter etter siste kamp i B –sluttspill.

Trø/Bå J16
Trener: Jan Skrattalsrud

Lagleder: Marita Klund

Laget har bestått av følgende spillere: Mina Strengen, Mathilde Teig, Tine Tasigtil, Marthe Mathiesen,
Elise Holmen, Mathea Sannum Ødeby, Maria M Fimland, Anna Klund, Mari Rud, Hannah Altmeier,
Frida Skrattalsrud, Linn Sofie Fagerås, Julie Ingeborg Engen, Linn Therese Ludvigsen, Marita Klund,
Martine Borgås (Pernille Karlsrud og Marie Grepperud skadet hele sesongen).

Kort oppsummering av sesongen:
Vi startet forberedelsene i januar med 2 treninger /uke på Trøgstad KG. Oppmøte på treningene har
vært noe varierende med en kjerne på 9-10 spillere.
Før seriestart hadde vi to treningskamper mot Indre Østfold som resulterte i en seier og et tap.
Vårsesongen gikk overraskende bra og vi tok sommerferie som nummer 5 på tabellen. Vi hadde en
liten sommeravslutning med volleyballkamp mot foreldrene som ble avsluttet med is og jordbær.
I august deltok vi på Sandarcup, en sosial og hyggelig cup hvor vi tapte finalen i B -sluttspillet for
Andebu på straffespark, Mia Authen var med som gjestespiller.
Mari startet sin skolegang i Fredrikstad i august og har derfor ikke deltatt i høstsesongen, det har heller
ikke Linn Therese gjort.
Høstsesongen gikk noe tyngre, men vi klarte å berge vår plass i øverste del av tabellen, noe vi er godt
fornøyd med. Dette hadde vi ikke klart uten god hjelp fra J15.
Laget er en sammensveiset gjeng som har holdt sammen i mange år, hvor alle synes det er gøy og
spille fotball og viser en god lagånd.

Marita Klund

Trø/Bå A-lag

Hovedtrener: Stian Filtvedt
Spillende trener: Anders Krokeide
Keepertrener: Anders Kreppen
Oppkvinne: Anita Langstad
Kaptein: Lars Erik Ludvigsen
Tabellplassering: 5. plass av 10.
OBOS-cup: Røk ut for Askim i første runde.
Poeng: 27
Mål for: 57
Mål i mot: 54

En sesongoppkjøring som liknet litt på fjoråret ble det også i 2017 all den tid det var mye skader,
sykdom og andre ting som gjorde treningsoppmøte varierende. Dog fikk man gjennomført mange gode
økter og ikke minst en 6-7 treningskamper før sesongen dro i gang. En av de ble spilt på treningsleir
som også i 2017 gikk til Nørresundby i Damnark.

Sesongen ble sparket i gang med OBOS-cup 18. mars hjemme mot Askim, vår eneste sjanse til å møte
Askim denne sesongen da de gikk opp i 4. divisjon og vi ned i 6. divisjon etter 2016-sesongen. Det ble
en kamp preget av to lag som ikke var helt i kampform enda, det sto lenge å vippet og til tross for en
tidlig ledelse så endte det med et 1-4 tap.
Verdt å merke seg fra denne kampen er Trø/Bå-historiens yngste a-lagsdebutant; Henrik Hoel Hervig
får sine første minutter på a-laget bare 14 år, 7 måneder og 12 dager ung!

Serien ble sparket i gang på hjemmebane mot Sarpsborg FK 2 og der møtte vi et tamt lag som ble
overkjørt 6-0 av våre gutter. Etter vårsesongens lange tapsrekke i 2016 var vi innbitt på å vise oss fra
en annen side denne våren og det gikk delvis bra.
I fjor tok vi seks poeng før ferien, med seier i første og siste kamp. I år ble det ni poeng i protokollen
etter fire seiere, dette fordi laget vi slo i serieåpningen endte med å trekke laget sitt og poengene fra
denne kampen da ble strøket. Så klarte vi ikke helt unngå en kopi av fjorårets tapsrekke der vi også
denne våren gikk på en stygg rekke med kamper/resultater. Fasit; fem strake tap og en målforskjell på
6-31.
Vi får i år som i fjor en liten men dog viktig opptur før ferien når vi slår Sparta Sarp. 2 på hjemmebane
5-2 og sørger med det resultatet for at årets vårsesong er et lite steg opp fra fjoråret.
Til sommerferien er status: 3 – 0 – 6 , all den tid serieåpningen ble strøket. I år som i fjor en vårsesong
å revansjere på høsten.

Høstsesongen starter hjemme mot Drøbak/Frogn 2, et lag vi gikk på et surt tap mot på våren.
Revansjen var et faktum etter at vi slo de med solide 5-2 på Trøgstad KG. Etter denne starten fant vi
en flyt med fire strake seiere, innbak i dette en herlig 8-0 seier mot Sprint/Jeløy 3 og en meget tett og
jevn kamp mot Rygge som ble vunnet 2-0. Det etter to mål på tampen av kampen levert av en
halvskadet og evigung Eivind Skughei.
Etter Rygge-matchen har vi los på en plassering helt i toppen, men da kommer tre kamper som dreper
dette håpet. Vi klarer ikke straffe Rakkestad 2 skikkelig på deres hjemmebane, kampen ender 3-3 og
uavgjort. Deretter blir vi straffet hardt av Tune på hjemmebane med 0-5 tap og borte mot serieleder
Råde 2 får vi med oss ett poeng etter nok en 3-3 kamp.

Sesongens to siste kamper ender med fire poeng, først etter en gigantseier mot et Sparta Sarp. 2 som
tidlig kapitulerer. Her gir ikke gutta seg før det står 11-0 i målprotokollen. Deretter og avslutningsvis
mot Greåker i siste kamp ender det uavgjort og femteplass på tabellen er et faktum.
Ett annet faktum er at laget kun taper en kamp denne høsten og viser at det bor mye i denne gjengen,
den sesongen laget også klarer å være på samme nivå hele sesongen da…….

En ny sesong med mange unge som tar steg. Emil kommer inn å scorer fire mål i en kamp. Birk er
med å rive og slite motspillere i senk fra sin defensive midtbanerolle. Fabien tar etter hvert også for
seg i en defensiv midtbanerolle. Henrik har vi toucht innom som debuterer bare 14 år gammel og sist
men ikke minst debuterer Moberg denne sesongen og ender opp som både «Spillerenes spiller» og
«Årets spiller».
Oppsummert en sesong som ligner mye på tidligere Trø/Bå-sesonger, en høyst variabel vår etterfulgt
av en knallsterk høst.

Årets toppscorer: Peder Wøien (14 mål)
Årets spiller: Marius Moberg
Spillerenes spiller: Marius Moberg
Årets treningspris: Peder Wøien

28 spillere var i aksjon for a-laget denne sesongen og 16 av disse spilte mer enn 10 kamper. Peder
Wøien og Sebastian Eidsaune var de to spilte flest kamper med 20 av 21 opptredener ila sesongen.

Kamper Trø/Bå a-lag sesongen 2017 (ink. OBOS-cup)

NAVN
Peder Wøien
Sebastian Eidsaune
Marius Moberg
Jesper Ødeby
Mathias Johannessen
Lars Erik Ludvigsen
Gjermund Fimland
Thomas Håkelia
Henrik Hoel Hervig
Thomas Løken Grønlien
Fabien Skotland
Eivind Skughei
Lars Berg Jackobsen
Marius Skullerud
Emil Kreppen
Birk Krogstad
Amund Karlsrud
Anders Krokeide
Sander Frøshaug
Jakob Grefsli
Michael Skjæringrud
Lars Øivind Bakke-Jørstad
Eirik Barlund
Halvor Wøien
Ole Martin Nybøle
Alexander Slaatsveen
Mikael Engebretsen
Eilif Hagen

KAMPER
20
20
19
19
19
19
17
16
15
13
11
10
11
11
10
10
8
8
7
5
4
4
4
2
2
2
1
1

Mål Trø/Bå a-lag sesongen 2017 (ink. OBOS-cup)

Antall Navn
14

Peder Wøien - 1 (Sarp)

12

Lars Erik Ludvigsen - 1 (Sarp)

7

Emil Enger Kreppen

7

Mathias Johannessen

6

Thomas Løken Grønlien - 2 (Sarp)

4

Thomas Håkelia - 1 (Sarp)

3

Sebastian S. Eidsaune

2

Eivind Skughei

1

Jakob Omholt Grefsli - 1 (Sarp)

1

Marius Skullerud

1

Gjermund Fimland

1

Lars Berg Jacobsen

1

Fabien Skotland

1

Eirik Barlund

