Nyhedsbrev uge 33
U14 øst af
2 sommeren har vi haft én ugentlig træning, hvor de piger
I løbet
som ikke har været ude at rejse har haft mulighed for at komme
og hygge og spille lidt fodbold. I de to sidste uger af ferien satte vi
træningen op til to gange om ugen, så vi kunne begynde at bygge
formen op til en ny sæson. Flere af pigerne har desuden fulgt et
træningsprogram, så opstarten ikke bliver for hård.

I den sidste weekend i skoleferien (10. og 11. august) deltog vi
ligesom sidste år i Kronborg Cup i Helsingør. Stævnet er en god
måde
at få en masse kampe i benene inden turneringen starter.
U14 1
Samtidig er det også en god mulighed for pigerne at mødes og
hygge sig. Flere har ikke set hinanden i løbet af sommeren, så der
er stor gensynsglæde og meget der skal vendes.
I år havde vi to hold med, et 8-mandshold i u14 rækken og et 11mandshold i u15.

Et
gjorde at 8-mandsholdet var lidt presset på antal spillere i
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nogen af kampene, men heldigvis var der piger, som var friske på at tage
ekstra kampe og hjælpe begge hold. Det vigtigste ved stævnet er at blive
spillet sammen og få en masse god kamptræning, men resultatmæssigt
gjorde pigerne det også super flot.
11-mandsholdet endte på en 5. plads ud af 12 hold. De spillede 5 kampe
og fik 4 sejre og 1 nederlag. Kun målscoren afgjorde, at de ikke kom til
semifinalen fra deres pulje.
U14 pier 7:7

På 8-mandsholdet var der flere spillere med, som fortsat er nye i forhold
til at spille kampe, og i de første kampe var de samtidig presset, da der
ikke var så mange udskiftere. Der blev dog kæmpet rigtig flot, og ganske
imponerende, så fik pigerne også spillet sig mere og mere varme, og
efter tre nederlag i de tre første kampe, så endte de med at vinde de to
U16
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sidste.
En2 super flot præstation, og en perfekt måde at afslutte en hård
weekend. Det gav uden tvivl blod på tanden.
Selvom pigerne var meget trætte i benene efter en hård weekend, så var
der flere som efter sidste kamp spurgte om vi ikke snart kan komme til
stævne igen. Bedre tilbagemelding kan man næsten ikke få, så det må vi
helt sikkert få planlagt. Traditionelt er der ikke så mange stævner i
efterår og vinter, men deltagelse i et større stævne til foråret er helt klart
et mål. .

