
Sportslig Utvalg  

Referat – Møte november 2017 

 

TID/STED : 28/11-17  kl. 2030-2130  Klubbhuset 
TIL STEDE: Ronny, Geir, Gert, EInar 
FORFALL : Ellen, Linda 
 
SAKER: 

• Diskusjon rundt treningstider 2018 
• Status på årstrinnene for jentelagene 
• Samarbeidslag med SIF i J2004 
• Status for G17 foran 2018 sesongen 
• Diskutere oppdateringer til sportsplanen 

  



Treningstider 2018 

Tjensvoll FK er tildelt følgende tider på ulike baner for 2018: 

Sørmarka Kunstgress 

Mandag 1600-2200 Tjensvoll FK  

Tirsdag 1600-2200 Tjensvoll FK  
Onsdag 1600-2200 Tjensvoll FK  
Torsdag  1600-2200 Tjensvoll FK  
Fredag 1600-2200 Tjensvoll FK  
Lørdag* 1200-1600 Tjensvoll FK  
Søndag* 1200-2000 Tjensvoll FK  
 

SIF Idrettspark 
Tirsdag 1830-2000 Tjensvoll  Kan ikke brukes til lag i alder 6-14 år 

Fredag 1600-1900 Tjensvoll  
 

 

Tjensvoll Idrettsanlegg (Haugtussa) 
Mandag 1600-2100 Tjensvoll FK  
Tirsdag 1600-2100 Tjensvoll FK  
Onsdag 1600-2100 Tjensvoll FK  
Torsdag 1600-2100 Tjensvoll FK  
Fredag 1600-2100 Tjensvoll FK  
Lørdag 1200-1600 Tjensvoll FK  
Søndag 1300-1900 Tjensvoll FK  
 

Gosen kunstgress 
Tirsdag 1600-2000 Tjensvoll FK 
Onsdag 1600-1900 Tjensvoll FK 
Torsdag 1600-2000 Tjensvoll FK 
 

Sportslig Leder, Barneleder og Ungdomsleder bidrar i komite som ledes av Ansvarlig Banetildeling for 
tildeling av nye treningstider. Daglig leder er ansvarlig for banetildeling. Intensjonen er å følge opplegg 
fra tidligere år med tanke på treningstildeling, men antall spillere i hver enkelt spillergruppe vil 
vektlegges ved tildeling av areal tildelt. Kriterier for treningstidstildeling vil bli dokumentert før 
fordelingen begynner. Nye treningstider forventes å være klare medio januar 2018.  

Status på årstrinn for jentelagene i Tjensvoll FK 

Status for jentelagene i Tjensvoll FK er per nå som følger: 

• J2000: Robust spillergruppe.  



• J2001/2002: Stiller ikke lag i 2018 sesongen. J2001/2 får tilbud om å være med J2000.  
• J2003: Lag lagt ned før 2017 sesongen.  
• J2004: Spillergruppe på 11-13 spillere ved slutt av 2017 sesongen. Skal spille 11-erfotball i 2018. 

Spillere fra Ullandhaug og Gosen ungdomsskole.  
• J2005: Spillergruppe på ca. 12 spillere ved slutt av 2017 sesongen. Skal spille 9-erfotball i 2018. 

Spillere fra Tjensvoll og Madlavoll skole.  
• J2006: Spillergruppe på ca. 8 spillere ved slutt av 2017 sesongen. Skal spille 9-erfotball i 2018. 

Spillere fra Tjensvoll skole.  
• J2007: Spillergruppe på ca. 6 spillere ved slutt av 2017 sesongen. Skal spille 7-erfotball i 2018. 

Primært spillere fra Madlamark/Madlavoll skole. 
• J2008: Spillergruppe på oppunder 20 spillere ved slutt av 2017 sesongen. Skal spille 7-erfotball i 

2018. Skal spille 7-erfotball i 2018. Sannsynlig to lag påmeldt. Spillere fra Madlavoll og Tjensvoll 
skole.  

Basert på status over er det ikke grunnlag for lag i J2006 og J2007 og det må finnes løsninger på kort og 
lang sikt for å gi flest mulig jenter et tilbud lengst mulig. Leder i SU og barneleder (også ledere for J2004) 
hadde møte med trenere/lagledere for J2005, J2006 og J2007 i november for å diskutere mulige 
alternativer for særlig J2006 og J2007. Det er diskutert to løsninger: 

1. J2006 og J2007 slår seg sammen til en gruppe og melder på lag i J2006. Utfordringen er at J2007 da 
må gå direkte fra 5-erfotball til 9-erfotball, noe som kan bli en veldig stor overgang for jentene i 
J2007.  

2. J2006 slår seg sammen med J2005 og Tjensvoll har ikke lag i J2006. Det kan da bli aktuelt å ha to 
J2005 lag påmeldt i serien. J2007 danner en felles treningsgruppe med J2008 og melder på lag i 
J2007 serien. J2008 må da hospitere opp til J2007 for å få nok spillere. J2007 må da ha en egen 
trener og lagleder som har ansvar for organisering og gjennomføring av J2007 kamper samt 
samarbeider med J2008 om hospitering av spillere til hver kamp.  

SU vil diskutere videre løsninger med aktuelle lag. Hovedmålet er å finne løsninger som er 
hensiktsmessige på lengre sikt, dvs. at det dannes spillergrupper som er robuste på lang sikt. Det ser ut 
til at alternativ 2 over er det som kan være best på lengre sikt. SU leder har diskutert alternativ 2 med 
J2008 og de er positivt innstilt til en felles gruppe med J2007 under forutsetning at J2007 har egen 
trener/laglederfunksjon.  

Et samarbeid med SIF kan også være et alternativ for J2006. Dette kan gjøres enten ved at J2006 legges 
ned i Tjensvoll FK og at spillere oppmodes om å fortsette i SIF. Et annet alternativ er et samarbeidslag 
med SIF i J2006. J2006 i SIF er etter det vi forstår en større spillergruppe som klarer seg på selvstendig 
grunnlag, så det er usikkert hvilken motivasjon SIF vil ha om et slikt samarbeidslag.  

J2004 har gjennom hele 2017 sesongen vært i dialog om et mulig samarbeid med SIF for å danne en mer 
robust spillergruppe på lengre sikt. J2004 har hatt noen samlinger og fellestreninger de siste ukene, i 
tillegg deltok J2004 i SIF og Tjensvoll på en turnering på Hana med to blandede lag. J2004 i Tjensvoll og 



SIF ønsker å søke kretsen om å stille et samarbeidslag i 2018 sesongen for å kunne ha en robust 
spillergruppe. Dette er en egen sak.  

Samarbeid med SIF for J2004 

Som nevnt over har J2004 vært i dialog med J2004 i SIF gjennom 2017 sesongen der dialogen har vært 
hvordan vi sammen kan sikre at flest mulig jenter i begge lag fortsetter med fotball i flere år fremover. 
SIF er samme situasjon som oss, dvs. ca. 12 spillere. Vi (Ronny er trener og Geir er lagleder) har diskutert 
å etablere et samarbeidslag mellom SIF og Tjensvoll i 2018 sesongen for J2004 som en løsning for å ha 
en robust spillergruppe i 2018 sesongen men også for å gjøre spillergruppen mer robust i mange 
sesonger fremover. Ingen av klubbene ønsker å legge ned sine J2004 lag da det vil skape huller i 
årstrinnene i begge klubber og begrense årstrinnene under. I en søknad om samarbeidslag må styret i 
begge klubber stille seg bak en søknad om samarbeidslag. J2004 har muntlig informert medlemmer av 
styret om dialogen som har vært og vil henvende seg formelt til styret for en slik søknad. Ungdomsleder 
mener at et samarbeidslag må forankres i foreldregruppen før en søknad sendes.  

Status for G17 

G17 i Tjensvoll FK har i mange år vært en stor gruppe med to lag og generelt stor oppslutning og 
entusiasme. Trinnet har også spilt i eliteklassen i sitt årstrinn. Foran 2018 sesongen er det uklart fra 
kretsen sin side om det blir en egen G-17 serie og om denne isåfall vil bestå av eliteklasse og/eller 
«vanlig» nivåinndeling. Dette skaper en del usikkerhet for G17 laget, både spillere og støtteapparat. 
Kretsen sin beslutning rundt G17 klassen vil avgjøre mye om hvordan dette laget vil se ut i 2018 
sesongen.  

Informasjon etter møtet: Det blir ikke egen G17 serie i Rogaland pga liten respons og blandede 
erfaringer fra tidligere. G17 tar dette til etterretning og diskuterer plan for 2018 sesongen.  

Oppdateringer til sportsplanen 

Det ble ikke foretatt noen diskusjoner om oppdateringer til sportsplanen. Barneleder arbeider med et 
årshjul for barenefotballen (turneringer, intern turnering, ferdighetsmerkedag, etc.) 

 

 


