Ready G2011 i sesongen 2018 /2019 (G8)
Nytt denne sesongen er at 2011-årgangen skal spille seriespill sammen med klassen. Her vil det være
ukentlige kamper mot andre lag i nærområdet administrert av NFF Oslo. På den ukentlige treningen
vil derfor inndeling av treningsgrupper, på lik linje med tidligere, være med utgangspunkt i hvilken
klasse barna går i. Hovedmålet for hele kullet er at alle skal utvikle seg som mennesker gjennom det å
fungere som individ i en gruppe og å bevare alle spillerne gjennom at alle opplever trygghet,
utfordringer og mestring som vil gi dem trivsel og utvikling. G8 skal spille femerfotball med foreldre
som kampledere og trenere, og med oppfølging fra klubben primært gjennom årgangsleder Anders
Thoresen.

Målsetting for aldersgruppen
«Lære å gjøre hensiktsmessige aksjoner med ballen»
Kjennetegn ved aldersgruppen
Etter den første perioden hvor spillerne har fått oppleve hva ballen er og gjør og i hvilken retning den
skal, følger en periode hvor de får større innsikt i spillets struktur, meningen med å spille med spillere
med samme trøye og hva motstanderen prøver på. Kontrollen over ballen utvikles mer og mer, men
å gjøre hensiktsmessige fotballaksjoner har til gode å bli utviklet. Ballen er fortsatt det viktigste
verktøyet. Gradvis utvikler spillerne forståelse av at spillsituasjoner kan løses sammen, men dette
kommer bare sporadisk til syne i selve kampen. Barn i denne alderen kan lett bli distraherte, da de
evner å observere litt av alt. Det legges i stor grad til rette for mange involveringer per spiller og
spillerne blir stilt overfor situasjonene de møter i kamp gjennom å måtte løse de samme situasjonene
på trening.

Foreldreroller og kontaktpersoner rundt kullet
Årgangsleder og nærmeste kontaktperson for kullet er Anders Thoresen. Han nås på telefon
93221449, epost anders.thoresen@ready.no, eller i truegroups/Ready IF-appen. Om det er få spillere
til cuper eller andre problemer. Kontakt Anders, kanskje er det andre lag som sliter med det samme
og vi kan slå sammen to lag. Det er meldt på 5 lag i seriespill denne sesongen for G2011.
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Griegakademiet og akademiligaen

Griegakademiet er et tilbud til ivrige fotballspillere som vil trene enda mer fotball enn 1 lagstrening
og 1 kamp i uken. Les mer om Griegakademiet på våre hjemmesider. Hovedtrener for G2011 på
Griegakademiet er årgangsleder Anders Thoresen og alle treninger og kamper gjennom akademiet
ledes av Readys ansatte trenere. Spørsmål som går på andre ting enn sport kan rettes til akademisjef,
Ulrik Børresen/Daniel Folkøy.
Fotballskolene
Fotballskole er en perfekt måte å både starte og avslutte sommerferien på for ivrige fotballspillere.
Ready tilbyr fotballskoler i uke 26, uke 32, uke 33 og uke 40 (høstferien). Fotballskolene passer for
fotballspillere på alle nivåer og er et tilbud for spillere som vil utvikle seg sportslig, samt at det er en
veldig fin sosial arena. Med voksne trenere som årskullansvarlige. Les mer om våre fotballskoler på
klubbens hjemmeside.
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Aktivitetskalender 2019 Ready G2011
Uke 14: 1. april Seriestart for G2011 og akademiliga 7. april
Uke 15: Siste treningsuke på hemingbanen før påske
Uke 16: Påskeferie
Uke 17: Sommersesongen i gang på gressbanen. Kick Off 28 april.
Uke 18: Betale medlemskap og treningsavgift for sommersesong innen betalingsfristen som er
tirsdag 1.mai. Klikk
Uke 25: Siste treningsuke klasselagene sommersesongen
Uke 26: Ready TINE Fotballskole
Uke 27-31: Sommerferie
Uke 32: Ready TINE Fotballskole
Uke 33: Ready TINE Fotballskole

Uke 34: Treningsstart høstsesong. Dugnad akademiliga søndag 25.august,
Uke 35: 31.-1. september Ready Rema 1000 høstcup
Uke 37: 14.-15. september Heming SEB Cup
Uke 40: Ready fotballskole

Uke 41: 13. oktoboer Akademiliga Snarøya
Uke 42: Siste treningsuke før vinterhalvåret.
Uke 43: 28. oktober dugnad demontering av ballbinger.
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