
SPORTSLIG UTVALG 

 

MØTEREFERAT 

 

 

 

 

 

TID/STED  : 2. mai 2016 kl. 1800-2020 Klubbhuset 

TIL STEDE: Gert, Gitle, Ine og Øystein 

FORFALL  : Ellen og Linda 

SAKER  : 

 

1. INNKALLING 

 

Innkallingen ble godkjent. 

 

2. TEAM TJENSVOLL 

 

Det tas utgangspunkt i sportsplanen punkt 8.4 

 

Ses på som en del av talentutviklingen i klubben rettet mot enkeltspillere. Det stilles 

krav til enkeltspillere for å være aktuell – ferdigheter, holdninger og treningsoppmøte. 

Aktuell aldergruppe er 13-16 år. Pr i dag innebærer det at følgende lag er aktuelle: 



 

J 13, J 14, J 16/G 13, G 14, G 15 

 

Treningene skal være på et høyere nivå enn ordinære lagtreninger. SU ser for seg at 

man da må bruke eksterne instruktører til å gjennomføre øktene. Dette medfører at TT 

vil medføre utgifter for klubben. SU ser for seg at utgiftene dekkes dels av klubben, 

dels av sponsorer.  

 

SU sender søknad til styret om tildeling av økonomiske midler. 

 

Trenerne på aktuelle lag nominerer spillere. Det må gis konkret begrunnelse for at 

aktuelle spillere oppfyller kravene. Viktig at man ikke sender noen som ikke er klar 

for det. 

 

Informasjon må sendes ut til aktuelle trenere med frist for å nominere spillere. 

Trenere gis mulighet til å observere treningene i læringsøyemed. 

 

3. TRENERFORUM 

 

Neste trenerforum består av to hoveddeler: 

 

1. RFK informerer/motiverer om trenerkurs, evt. overgang fra barne- til 

ungdomsfotball 

2. Info om dommersatsing (Linda) 

FIKS, Datainfo 

Team Tjensvoll 

 Gitle kontakter kretsen vedr. 1. Øystein kontakter Linda med tanke på 2. (dommer) 

 Dato: 23. mai 2016 kl. 1800 Klubbhuset 

 Viktig at det er påmelding til lagledere/trenere og det følges opp med purring.  

4. SPORTSLIG UTVALG – OPPGAVER, OPPFØLGNING 

 

-Ungdomsleder rapporterer at han er i gang med kontakt med enkeltlagene. 

-Barneleder rapporterer at han er i gang med kontakt med enkeltlagene. 

-Fair Play rapporterer at hun har noe på gang i forhold til internturneringen – utdeling 

  av materiell, profilering og konkurranse. 

-Dommeransvarlig: Leder kontakter Linda med tanke på oppfølgning her. 

 

5. DIVERSE 

 

1. Hospitering 

Prinsippene i sportsplanen punkt 8.3 gjelder mht. kriterier og gjennomføring. 

 

SU har tillit til at de enkelte trenere på aktuelle lag selv er i stand til å løse 

hospiteringsproblematikken. Det er trenerne som best kjenner spillerne og 



behovene. SU ønsker å bli informert om hovedtrekkene i eventuelle 

hospiteringssamarbeid, ikke om hvilke enkeltspillere som er aktuelle. 

Punktet om at SU/daglig leder skal godkjenne en innstilling fra trenerne bør 

vurderes endret. 

 

2. G 2001 

Leder av SU oppfordrer trenere/lagleder knyttet til laget om selv å løse eventuelle 

uenigheter internt. Konflikter skal løses der de hører hjemme. 

 

SU anser at det viktigste er at spillergruppen fungerer, og at de har et godt sosialt 

og sportslig tilbud. 

 

 

 

 

Øystein Paulsen 

Leder sportslig utvalg 


