Årsberetning for Herrer 1 sesongen 19/20
Vi startet sesongen med et helt nytt trenerteam hvor målet var at flere av de unge skulle få prøve seg
på A laget. Dette målet har vi oppnådd med bravur. Samtlige av G16 spillerne som er tilknyttet A
laget har fått bra med spilletid.
Trenerteamet: Her har samarbeidet fungert fra dag 1 hvor vi har hatt klare roller. Dessverre valgte
Jørgen Christensen å trekke seg ved juletider da tiden hans ikke lenger strakk til. Stian Jensen har
som hovedtrener hatt ansvaret for treningene. Stian Halvorsen og undertegnende har hatt ansvaret
for kampene. Vi håper og tror at spilleren er fornøyd med måten dette er gjennom ført på.
Treningsoppmøte: Treningsoppmøte er vi meget godt fornøyd med. Vi har på de fleste treningene
vært 15 utespillere og 3 keepere noen som er meget bra for et lag i 1 div. Med så mange spillere på
trening klarer vi holde et bra trøkk på treningene. Det skal også nevnes at særlig onsdags treningene
har vært bra fordi da har G16 spillerne kun trent med A laget.
Målsetning: Årets målsetning var å gjøre det bedre enn i 18/19 sesongen dette er dessverre noe vi
ikke har klart. Det er flere grunner til det, men den største er nok skader på sentrale spillere. Laget
skulle bygges rundt Thomas Bøgle og Magnus Langrud, men som dere alle vet ble Thomas stygt
skadet i en treningskamp rett før serie start. Dette preget nok oss mer enn vi ønsket. Når vi i tillegg
da også har hatt skader på andre sentrale spillere har poengfangsten blitt dårligere enn ønsket. Når
det er sagt så er det flere av unggutta som virkelig har levert varene. Her må vi nevne Joachim Sørby
Pedersen, Markus Larsen, Hans Petter Nilsen og Marcus Skillebekk Halvorsen dette er spillere som
leverer på et meget bra nivå og som ØIL kan og bør bygge laget rundt de neste årene.
Nå er det kun 4 kamper igjen av årets sesong og vi gleder oss til disse. Selv om det har blitt mange
tap i år så nærmer vi oss stadig de beste lagene og vi har en klar målsetning om å vinne minst 2 av de
4 siste kampene.
På vegne av Herre 1 ønsker vi å takke for all støtte vi har fått i år.

Med vennlig hilsen
Geir Bøgle

