
 

Årsmelding 

Fotballgruppa 

2013 

 

I 2013-sesongen deltok Just IL med følgende lag i serien: Et seniorlag som endte på femteplass i 6. 

div. avdeling 2, i tillegg til fem lag, G12, G10, G/J9, G/J8 og G/J7, i aldersbestemte klasser. I tillegg 

til seriespill, har de ulike lagene deltatt i en rekke cuper og turneringer.  

Av ulike grunner sluttet flere trenere i løpet av sesongen. Dette gjaldt Just 05(G/J8) og 03(G10). Disse 

to lagene trente høsten sammen med 04-laget(G9). Disse tre lagene har nå blitt slått sammen til et og 

vil i 2014-sesongen stille med et felles lag i 04-serien. Målsetningen med dette laget, er å bygge et lag 

som kan stille i elleverserien når dette blir aktuelt.  

Just sitt G12-lag ble nedlagt etter 2013-sesongen, siden disse ikke var mange nok til å stille lag i 11-

serien. Flere av spillerne meldte overgang til Gimletroll og fortsetter heldigvis med fotballen. 

Førstetrinn startet opp med treninger fra høsten av. Laget er så heldige at de har fått Espen og Dan 

Erik, som begge arbeider på Havlimyra barnehage og derfor kjenner mange av spillerne fra før, som 

trenere. De har nå begge begynt på trenerkurs. Vi er svært heldige som har fått disse to med på laget!  

I perioden 18.5. – 22.6.2013 arrangerte juniorgruppa lørdagsfotballskoler for alle interesserte. Vi var 

heldige med været og hadde god deltakelse på samtlige lørdager i perioden. 

Juniorgruppa arrangerte sesongavslutning 24.10.2013 på Sport og Moro i Sørlandsparken. 

I 2014-sesongen vil Just IL stille med et seniorlag i 6. divisjon i tillegg til Just 03/04/05, Just 06 og 

Just 07 i aldersbestemte klasser. 

Etter at utendørssesongen var over, startet juniorgruppa opp fra og med 31.10.2013 med felles 

basistreninger i Havlimyrahallen torsdager kl. 16.30 – 18.00. Intensjonen med basistreningen er å 

styrke basisferdighetene til deltakerne. Tilbudet har vært åpent for alle i 1. – 7. trinn, og deltakelsen 

har vært god, stort sett 25 – 30 deltakere hver torsdag. Fotballgruppa vil svært gjerne fortsette som 

samarbeidspartnere når det gjelder basistreningene i vinterhalvåret, men ser for seg at organiseringen 

av dette tilbudet endres før neste sesong. 

Fotballgruppa har også vært svært delaktige i gjenoppstartinga av Justvikmarsjen, nå i form av 

Justvikkarusellen. Just IL samarbeider med bydelens ulike velforeninger om en turmarsjkarusell. To 



av marsjene, Erkleivmarsjen og Trollskogmarsjen, ble arrangert høsten 2013, mens de to siste, 

Ålefjærmarsjen og Justvikmarjsen, vil bli arrangert våren 2014 (april og mai). Også når det gjelder 

Justvikkarusellen håper fotballgruppa på at det vil bli gjort organisatoriske endringer, slik at andre 

grupperinger i Just IL, kanskje i form av en egen turmarsj og turorienteringsgruppe, tar seg av dette 

arrangementet.  

I tillegg har også fotballgruppa opprettet og drevet facebooksider for Just IL og Justvikkarusellen. 


