
 

Årsmelding fotballgruppa Just IL 2014 
 

Målsetningen til fotballgruppa i Just IL er så lenge som mulig å gi et godt tilbud til alle i klubbens 

nedslagsfelt som ønsker å spille fotball. Målgruppa for fotballavdelingen er primært elever ved 

Justvik og Havlimyra skoler, men som for så mange andre klubber, får vi større problemer, 

med å stille lag, jo eldre spillerne blir. I sesongen 2014 stilte Just med tre aldersbestemte lag: 

G/J 7, spillere født 2007, G/J 8, spillere født 2006, og G10, som var et sammensatt lag av 

spillere født i 2003, 2004 og 2005.  I tillegg til seriespill, deltok de aldersbestemte lagene også 

i en rekke lokale cuper og turneringer. 

I tillegg til aldersbestemte lag, deltok også Just IL med et senior lag, som etter 2014-sesongen 

rykket opp fra 6. til 5.divisjon.  

Til 2015-sesongen stiller Just IL med sju lag: Seniorlaget i 5.divisjon, et old boys-lag (M34) og 

følgende aldersbestemte lag: G7 (spillere født i 2008), G8 (spillere født i 2007), G9 (spillere 

født i 2006), G12 (sammensatt lag av spillere født i 2003, 2004 og 2005) og J9 (jenter født 

2006, 2007 og 2008). 

Ved skolestart vil vi starte opp med treninger for G6 (født 2009) og håper at jenter på trinnet 

også vil begynne med fotball, og sammen med jentene født 2008 kan stille et J8-lag i serien 

2016. 

 

Årsmeldinger fra de ulike lagene 

 

Just J9 (2006/2007/2008) 
Høsten 2014 ble det opprettet et jentelag i fotball. Laget består av spillere fra 1. – 3. trinn. En 

del av jentene hadde erfaring med å spille på lag sammen med guttene i sitt alderstrinn, men 

for noen av disse var det behov for et eget jentelag for å forhindre frafall fra fotballen.  

 

I tillegg til å bestå av jenter som har spilt fotball sammen med gutter, har laget også rekruttert 

nye spillere, da særlig fra 3. trinn. Siden oppstart høsten 2014 har jentelaget hatt en 

timestrening i uka. Treningene har hatt god oppslutning, med opp mot femten spillere på 

treningene.  

 

Jentene deltok med et lag i Playmaker cup i Sørlandshallen i februar 2015. Dette var 

jentelagets første kamperfaring, og det var god oppslutning om turneringen både fra spillere 

og foreldre. Sesongen 2015 er det meldt på et lag i J9-serien. Vi er faktisk litt mange til å kun 

stille med et lag, med litt rekruttering gjennom 2015, blant annet av nye førsteklassinger til 

høsten, satser vi på at det blir to jentelag, J8 og J10, sesongen 2016. 

Trenere er Turid Holen, Marius Vigsnes og Kenneth Silden 



Just G12 (2003/2004/2005) 
Laget har hatt to treninger i uka, året gjennom. I alt har nitten spillere vært innom laget i løpet 

av året, men kjernen i laget består av 14 spillere, seks fra 2003-årgangen, seks fra 2004-

årgangen og to fra 2005-årgangen. Sesongen 2014 stilte laget i G10-serien. Det ble elleve 

seirer, en uavgjort og to tap i serien. Laget har også deltatt på en rekke cuper og turneringer, 

da ofte med to lag på grunn av stort antall spillere. 

Trenere er Arne Christian Ringsbu og Glenn Newport 

 

Just G9 (2006) 

Laget har hatt godt oppmøte på kamp og treninger. Ofte har vi vært over ti spillere på kamp. 

Totalt har tretten spillere vært mer eller mindre med gjennom sesongen. Laget har hatt en 

trening i uka. Gjennom vinteren holdt vi til i gymsalen på Justvik skole. Vår, sommer og høst 

var tirsdagsadressen Justvikbanen. Laget spilte i serien på nivå 1 av 3. Vi ble blant lagene 

som “tapte mer enn vi vant.” Vi har deltatt i to cuper. En i Vigørhallen og Zebracup. 

 

Vi vil rette en stor takk til alle spillere og foresatte som har deltatt i årets sesong.  

Spillere og trenere gleder seg til et nytt fotballår! 

I skrivende stund, februar 2015, er vi ni gutter igjen på laget. En gutt og en jente har sluttet, en 

jente har gått over til jentelag i Just og en gutt har flyttet midlertidig for to år. 

 

Trenere er Haakon Jarle Solhaug og Terje Egeli 

Just G8 (2007) 

Vi har vært igjennom vårt første år som fotballag. Det har vært et interessant år med solid 

sportslig innsats og relativt imponerende resultater. Vi startet 2014 sesongen med sju gutter 

og to jenter og avsluttet sesongen med sju av hvert kjønn.  

 

Sportslig startet vi sesongen med et brak ap, og var vel alle litt spente på hvordan dette 

skulle gå videre. Det viste seg etter hvert at det var ingen grunn til bekymring da vi kun tapte 

mot ett lag i løpet av hele sesongen (vi møtte dem tre ganger, og tapte alle kampene.) 

 

Sesongresultat: Elleve seire, en uavgjort og tre tap + masse mål. 

 

Det har vært en fin sesong med mange gode prestasjoner og lærerike opplevelser. 

 

Dette er et lag med mye talent som kan bli gode fotballspillere, men vi har en jobb å gjøre 

med lagfølelse og samspill.  

 

Vi er for tiden syv spillere som håper på en sesong med mye glede og positiv utvikling. 

 

Trenere er Espen Isaksen og Dan Erik Nygård 

 

Just G7 (2008) 

Just G7 har hatt en stabil gjeng, på cirka 10 gutter på trening siden oppstarten høsten 2014. 

Dette laget har trent en gang i uken. Laget var ikke med på kamper eller turneringer i 2014. 

 

Trenere er Hans Rune Haugen, Trond Røisland og Espen Åsland 



Just IL Senior 

 

Seniorlaget har hatt en tropp med 22 spillere. Laget har hatt i snitt 18 spillere på trening. De 

har hatt 2-3 treninger i uken. Laget leverte en flott sesong og har rykket opp til 5 divisjon.  

 

Trener for Vidar Gundersen 

Just Old Boys M34 
Just Old Boys forsøkte å starte opp med treninger utendørs høsten 2014, men det var først da 

vi startet opp med treninger inne i gymsalen på Justvik skole på nyåret 2015 at det begynte å 

likne på noe. Nå gleder vi oss til seriestart, og forventer godt tilskueroppmøte når 

hjemmekampene finner sted på Justvikbanen utover året. 

Lagleder er (inntil videre) Bror Skrede 

Fotballørdager 
I tillegg til det ovennevnte, har fotballgruppa også i 2014 arrangert fotballørdager gjennom 

sommerhalvåret. Arrangementet har vært et samarbeid mellom spillere fra seniorlaget og 

trenerne på de aldersbestemte lagene. Vi har hatt godt oppmøte, og kjører i gang i år igjen når 

sommeren nærmer seg. 


