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ÅRSBERETNING 2020-2021

Jenter 17 laget har fortsatt hatt stor tilgang på spillere med ca 20 på laget denne sesongen. Jentene er i alderen
15-18 år, hoved-vekten av jentene er 2004-årgang. De har hatt to treninger i uka, hvor Ebru fra J19 har hatt
treneransvaret på mandager og Grethe på torsdager. Natalie har også deltatt som trener innimellom Vi har vært
så heldige at vi har fått begge banene i Lierhallen slik at vi har hatt relativt romslig plass selv om vi har vært
mange. Det er stabilt oppmøte på trening og mange ivrige jenter på lista totalt.
Spillergruppa er ganske stabil, de fleste jentene har vært med fra starten/tidlig fase og så har det kommet et par
nye spillere i løpet av høsten. Noen har byttet over til J19, men de fleste ønsket å fortsette på J17 i stedet for å
bytte. Vi har et godt sosialt miljø, noe som nok betydde mye for flere av jentenes valg om å bli værene på J17.
Dessverre har sesongen blitt preget av ned-stengingen pga covid19. I en periode på våren hadde laget utetrening, før det var tillatt å trene innendørs igjen fra august. Ny ned-stenging på sen-høsten medførte også
avlyste turneringer samt at en planlagt treningskamp mot Asker dessverre måtte avlyses. Men jentene rakk å få
med seg 2 US runder i løpet av høsten. I den ene turneringen vant laget J17 puljen til stor glede og inspirasjon!
Det har vært litt vanskelig å få med mange spillere til US-rundene, så vi har kun stilt med ett lag i begge
rundene. Det har også vært liten interesse for Teen-turneringer og vi har ikke klart å stille noen lag på disse
turneringene i høst. Vi må se på hvordan vi kan motivere til å delta på Teen-turneringer slik at de som ikke
føler seg trygge nok til å delta på US-turnering også kan ha ett tilbud om turnering.
Laget har startet litt med system, og har fått trent noe på dette utover høsten. Vi fikk så vidt testet det ut litt i
US-turnering, med litt vekslende hell :-)
Vi håper at den stabile spiller-basen vi har nå fortsetter med like stor iver også til høsten
Lier 16.02.2020, Bente Bræin (Oppmann)/Grethe Juvkam Hasle (hovedtrener)

