
   

Årsberetning J19: 2020/2021-sesongen 

 

Dette har som for alle i Lier VBK, vært en annerledes og litt kjip sesong. Treninger og 

turneringer har blitt avlyst, og dette har satt en demper for motivasjonen til tider. Men – til 

tross for dette, så har J19 hatt en fantastisk sesong sammen, og vi har flere høydepunkter å 

vise til: 

US-runder 

Vi har gjennom sesongen spilt hele 2 (2!) US-runder, blant annet galla i Nydalen der vi kom 

på 7.plass. Vi har lagt inn en god innsats, og har holdt jevnt nivå på turneringene. Vi har som 

mål å nå topp 5 videre.  

  

Treninger og trenere: 

Vi har vært så heldige å få Happy og Gunn som trenere denne sesongen, noe som vi setter pris 

på! De pusher oss, og ser hver enkelt spiller. De har lagt til rette for at vi alle kan utvikle oss 

individuelt også. Denne sesongen har vi hatt mye fokus på teknikk og system, og også på den 

teoretiske delen av spillet. Selv om vi har sene treninger og ofte er litt trøtte i starten, så er det 

god energi på treningene! Ofte spiller vi til etter kl. 22 fordi vi alle bare vil spille «litt» til. 🤩 



   

    

 

Trenerkurs 

Natalie, Ebru og Happy rakk akkurat å få med seg dommerkurs, og takker for at klubben 

legger til rette for at vi kan delta slikt:) 

 

Rekruttering 

Vi er veldig glade for at Ana Laura og Chiara har startet hos oss denne sesongen! Noen 

spillere flyttet også over fra J176 til oss. Vi hadde naturligvis et frafall av spillere denne 

sesongen, da noen av spillerne våre flyttet og studerer nå andre steder. Vi håper derfor på at 

det blir en jevn rekruttering av spillere til neste sesong, slik at vi klarer å opprettholde laget. 

 

 

 



   

 

 

 

Savrit: Vi er alle veldig glade på Savrits vegne, som har blitt tatt ut på U15-landslaget. Vi 

heier på deg<3 

LAGET: Vi har bygget en god lagkultur, og har det gøy på treningene sammen. Vi 

respekterer hverandre, og er forståelsesfulle. Dette gjør at vi kan pushe hverandre og dra 

hverandre opp. Dette er et fantastisk lag som står sammen! 

TAKK FOR OSS! 

 

 

Med coronavennlig hilsen, 

Ebru (lagleder) og resten av J19 

Lier 22.03.21  

 

 

 

 

 

 

 


