
 

Referat foreldremøte 8. mars 2013 for Trø/Bå FK 2004  
Tilstede: Ted Fiskerud, Arild Ånesland, Ann-Soffi Fiskerud, Merete Andresen, Anita 
Strømsnes, Caroline Powell, Kari Davan, Monica Grepperud, Øydis Rognerud og Lis 

Damlien  
Treningstider:  
Vi fortsetter med trening på mandager kl 1830-1930 fram til snøen blir borte og banen bak 
ungdomskolen er klar til bruk, da bytter vi til torsdager 1830-1930.  
I tillegg starter vi fra 10.mars med søndagstreninger fra 1730-1900 for de som kan. Her blir 
det litt fritt oppmøte, kan du ikke før kl 1800 er det bare å komme da.  
Som nevnt tidligere skal det gis beskjed til Ted på tlf 909 45 550 hvis gutta ikke kan komme 
på trening, dette gjelder også søndagstreningene. 
Kampoppsett for sesongen: 
Blir sendt ut av Ted i nærmeste framtid, har stort sett kamper på tirsdager og onsdager. 
Når det gjelder kjøring til kamper, var det enighet om at kjørelister ikke var nødvendig siden 
de fleste fortsatt vil møte på kampene. Og hvis man trenger skyss ordner man dette med de 
andre foreldrene. 
Oppførsel: 
Her skal det jobbes med oppførselen til gutta både på trening og kamper, uvaner fra forrige 
sesong skal plukkes vekk. Energien skal brukes til å bli bedre i fotball! Her vil det være 
nulltoleranse for både munnbruk, slag og spark og andre ting vi tidligere har slitt med. Tiltak 
vil være at man ikke vil få spille neste kamp hvis man viser dårlig oppførsel på trening, og 
trenerene vil også kontakte foreldrene hvis det er bråk på treninger og be om at de evt henter 
barna. Veldig greit at dere foreldre også prater med barna om dette hjemme, sånn at de vet 
hvilke regler som gjelder.  
Men treneren vil også påpeke at de to treningene så langt som har vært veldig bra i så måte! 
Når det gjelder oppførsel på kamper har også vi som tilskuere et ansvar, og det er opplyst fra 
styret, at det vil forekomme observatører ute på kamper i kretsen for å sjekke dette i sesongen 
som kommer. Det gjelder jo selvfølgelig bl.a. nulltoleranse for negative kommentarer og 
angrep på dommere o.l. Også viktig at vi snakker med barna om. 
Sportslig: 
Pr. d.d. er vi tolv spillere på laget. Trenerene vurderer om de skal starte med rullering av 
spillere på kamper, slik at ikke alle møter på alle kamper, for at flere skal få mer spilletid. 
Men dette kommer de evt tilbake til.  
Det blir slutt på å bytte etter klokka under kamper, man vil ha lenger spilleøkter.  
Trenerene vil også, hvis en kamp på slutten står å vipper på uavgjort, vurdere å toppe laget, 
slik at de kan dra i land seire som vil heve "lagmoralen" etter en litt negativ resultatstatestikk 
på slutten av sist sesong. Teamspirit er viktig! 
Det vil være to faste keepere, men her prøver de fortsatt ut hvem som egner seg best. Her kan 
endringer også skje i løpet av sesongen. Det viktigste er at de som blir plukket opp virkelig vil 
stå i mål, og viser dette. Ted vil gjerne at de skal ha keeperbukser med polstring, Merete 
sjekker med styret hva som kan skaffes her. 
Det rapporteres om god innsats på treningene, sist hadde de skuddtrening, og her var det mye 
positivt å se , og de er løpevillige og ivrige. Dette er det også tilbakemeldinger fra foreldrene 
på, gutta syns det er moro på trening. 
Ted og Arild skal i løpet av våren delta på trenerkurs. 
De vil også prøve å få til en treningskamp mot f.eks. Havnås eller Båstad før sesongsstart i 
slutten av april. 
Diverse: 
Det var enighet om at beskjeder på SMS er den beste informasjonskanalen. 



Vi har 5 hjemmekamper i år, og da skal det være salg av kake, saft og kaffe. Her vil en 
foreldre bli bedt om å bake en kake e.l., ha med et par kanner kaffe og et par flasker med saft. 
Ann-Soffi tok på seg å fungere som kasserer, og dette vil innbringe litt ekstra midler til laget. 
Men - veldig viktig at barna vet at regelen er at ingen av spillerene får kjøpe seg kake før 
kampen er slutt! 
Draktene vil bli sendt med spillerene hjem i år, og vi har ansvar for å få de vasket og at de er 
med til neste kamp. 
Det vil bli cup i Ørje på vår og høst også i år. På vårcupen vil trenerene at det er "bindende" 
påmelding, slik at man evt kan melde på to lag slik at alle får mer spilletid. Merete vil sjekke 
om det er to cuper i tillegg til høstcupen i Ørje vi får dekket, for da har vi mulighet til å melde 
oss på en til. 
Vi foreldre skal synes, og vil ha supportergensere til årets sesong. Merete sjekker med Karl-
Tore hva som finnes av muligheter her, evt skal trykket være: Heia Trø/Bå 2004 eller noe 
lignende. Ted ville gjerne hatt med: Trenerene er kule!, men dette ble nedstemt;O) 
Vi må også ha minst et heiarop, og her må vi forelder på banen med forslag. Foreløpig har vi: 
"Gul og blå, vi er rå, oss kan ingen andre slå! Gooooooo Trøgstad!" Men kom som sagt gjerne 
med flere forslag! 
Søndag 21. april arrangeres det treningskamp i treningstiden. I første omgang spiller gutta mot 
fedrene, og andre mot mødrene. Ted og Arild vil være dommere. Her håper de alle foreldre er 
sporty og deltar.Vi må også ha kake, og en av foreldrene blir spurt om å stille med dette. 
Lørdag 16. mars blir det slalomtur til Valfjället i Sverige (ca 1,5 time å kjøre). Her håper man 
flest mulig vil bli med, oppmøte på Bunnpris kl 9. Ta med grillmat o.l. da det finnes griller 
man kan benytte. Gi beskjed om dere blir med eller ikke. 
Det vurderer også en "treningsleir" utover våren, på f.eks. Sjøglimt.  
 


