


• Vi skal ha et førstelag som ender opp på øverste halvdel av 2. divisjon. 

• Vi skal ha et andrelag som er et utviklende og hyggelig fotballtilbud til 

dem som ikke vil satse hardt eller har ferdigheter til å spille høyere opp. 

Laget skal vinne minst en tredel av kampene i 2016-sesongen. 

• Alle spillere skal før 1. mai 2016 ha klar framgang på 2-3 individuelle 

tekniske og taktiske ferdigheter som guttene får presentert ved slutten 

av 2015-sesongen. 

• Hver spiller, spesielt de på førstelaget, skal følges opp med individuell 

coaching og utviklingsmål. 

• Alle spillere skal ha framgang på områdene utholdenhet/styrke og 

konsentrasjon/seriøsitet. 

• Trenere og lagledere skal få tilbud om kurs og møter for egenutvikling. 

• Vi skal gjennomføre 3-4 aktiviteter for utvikling av lagfølelse og sosialt 

miljø. 

• Spillere, foreldre og ledere skal være stolte av 2000-gruppa og vise det 

ved å bære HIF-symboler i nærmiljøet. 

• Vi skal ha minst 10 foreldre som tilskuere på hver hjemmekamp.  

• Foreldre som kampverter på alle hjemmekamper. 
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• Mandager kl. 16.00 – 17.00;  

 Inne på Hellerud videregående skole (Arvid) 

• Mandager kl. 18.30 – 20.00;  

 Ute på Haugerudbanen (Frank og Martin) 

 

•   Onsdager kl. 19.15 – 20.00: 

 Trening på kondisjon og hurtighet; ute (Martin) 

•   Onsdager kl. 20.00 – 21.30: 

 Fotballtrening ute på Haugerudbanen (Frank og Martin) 

 

•   Søndager (kveld, noen ganger i vinter): 

 Futsal inne i Haugerudhallen 

 

•   Klare regler for oppførsel, innsats og konsentrasjon 

 

 



• Treningskamper for begge lagene; mot Skedsmo i første 

omgang 

 

• Førstelaget spiller vinterserie 

 

• Andrelaget spiller cup-er 

 

• Nyttårscup for G2000 i Haugerudhallen; 2. januar. 

• Tulleturnering med familiene, kafé og middag for alle 

 

 



• Påske 2016 

• Sverige? England? 

• Trening, kamp og moro 

 



• Årsfest onsdag 21. oktober kl. 18.00 

• Samlingssalen på ungdomsskolen 

• For spillere og familier 

• Alle tar med mat til et felles 

middagsbord 

• Foreldremøte etterpå, mens 

spillerne har en aktivitet (?) med 

Frank 



Trenere: 

• Frank Vee (førstelaget) 

• Martin Keul (andrelaget) 

• Arvid (begge) 

 

Lagledere og medhjelpere: 

• Eva Theodorsen 

• Dag Endal 

• Bente Leirvik 


