Fotballgruppa
Leder av fotballgruppa: Helene Brandsrud
Bistand kiosk: Elin Bergerødegård
Banemannskap: Jonny Hammersborg, Håvard Baggetorp og Lars-Erik Berge. Lukas Berge har bidratt
med plenklipp, noe som har fungert fint og er ønskelig videreføres i 2021.
I 2020 har barnefotballen hatt tre lag som har bestått av barn fra 2011/2012 i ett lag, et 2013-lag, og
et lag med barn fra 2014. Se egen årsberetning for disse lagene.
Eldre barn på barneskolen hvor det ikke er tilbud om lag, spiller på Mysen, hvor laget da er innunder
Mysen IF, og det er videreført et samarbeid med Mysen IF.
Året har i stor grad vært preget av korona-situasjonen som har pågått siden mars 2020. Det har ført
til stor uforutsigbarhet, og en vanskelig situasjon å drive og lede organisert aktivitet. Enkelte lag har
gjennomført noen treninger når det har latt seg gjøre, men ingen har gjennomført og deltatt i
seriespill eller cup-arrangementer. Koronasituasjonen har i mange andre klubber ført til frafall i
idretten, og vi ser dessverre tendenser til dette i vår klubb også.
Planlagt dugnad måtte avlyses. Behovet for dugnad er fortsatt tilstede, og det er nødvendig å
gjennomføre dette i 2021 for å utføre vedlikehold av bane og fasiliteter rundt.
Påbygg på kiosk for å ha vant i nær tilknytning til hovedbanen, er under planlegging, og vil bli
gjennomført i 2021.

Hærland fotball stilt lag sammen med Mysen i 4 ulike aldersklasser.
Her er følgende lag og antall Hærlandspillere pr lag:
Junior: 4 spillere
G16: 4 spillere
G15: 1 spiller
G14: 3 spillere
A-laget: 1 spiller
Samarbeidet har fungert slik at Mysen har stått hovedansvarlig for alle lag, og Hærland IL bidrar
økonomisk ved å dekke sin andel av de totale kostnadene. Samarbeidet med Mysen har i 2020
fungert bra. Det har blitt avhold to møter med Mysen IF.
Samarbeidet mellom klubber og sammensatte lag, godkjennes kun for et år om gangen. Det er ønske
om å videreføre samarbeidet med Mysen også for kommende sesong.
Til slutt ønsker fotballgruppa å takke alle som har bidratt for å kunne gi barn og ungdom et
fotballtilbud også denne sesongen.
Hærland IL Fotball
v/ Helene Brandsrud

HÆRLAND G/J 2014
Trener: Tore Johan Høilund
Året har vært preget av korona-situasjonen, og laget har ikke fått deltatt på cuper. Laget har avholdt
treninger på banen i Hærland i de periodene av året det har vært tillatt. Det er 12 barn som har
deltatt og er med på laget.

HÆRLAND G/J7 - 2013
Trener: Kjetil Gundersen
Året har også for dette laget vært preget av korona-situasjonen, og laget har heller ikke fått deltatt
på cuper. Laget avholdt treninger på banen i Hærland i de periodene av året det har vært tillatt. Det
er 7-8 barn som har deltatt og er en del av laget.

HÆRLAND G/J 8 - 2011/2012
Trener: Jeanette Ekeberg
Et litt avkappet år med fotball og idrett grunnet korona, men laget har hatt noen fine treninger og
sammenkomster.
Laget har hatt en treningskamp mot Trømborg – men med lite aktivitet med treninger så tapte vi den
– men alle ungene dro blide og fornøyde fra kampen. En fin gjeng som bare hadde det gøy med å
spille.
Vi ble sammen med flere lag enige om å avlyse kamper våren 2020 for å ikke spre smitte videre
mellom klubbene. Utover våren kom det også innstramminger og restriksjoner for samtlige klubber,
og førte til at verken kamper eller cuper ble gjennomført. Dette var veldig kjedelig for ungene, da vi
var inne i en god og positiv periode hvor alle var klar for mer fotball, og villig til å lære mer om
samhold og lagspill. Vi klarte likevel å avholde noen treninger i løpet av våren og høsten.
Det har vært gøy å trene gjengen – og den siste treningen vi hadde var i ballbingen på skolen i
øsende regn – en blid og gira gjeng kosa seg i regnet en hel time. Det var så gøy å se.
Jeg har hatt mange fine timer med denne gjengen
Tusen takk for meg!
Og en takk til foreldre som har stilt opp som hjelp da jeg ikke har kunnet trene.
V/ Trener Jeanette Ekeberg

