
SPORTSLIG UTVALG 
MØTEREFERAT 23.08.2018 
TID/STED  : torsdag 23. august kl.19 i Sørmarka Arena. 

TIL STEDE : Gert, Ronny, Geir, Einar, Linda og Trine (fulltallig). 

 

SAKER 

1. KEEPERTRENING 

Mensur og Johannes Kvia er involvert som keepertrenere. Nå etter ferien blir oppstart i uke 35. 

2. KURS 

Barnefotballkvelden og Grasrottrenerkurs del 1 planlegges avhold i høst, fortrinnsvis i egen klubb. 

Ronny sjekker med barnelagene for å finne aktuell dato, tentativt september. 

3. SPORTSLIG UTVALGS OPPGAVER 

Ny formell rolle Trenerveileder knyttes til eksisterende barne- og ungdomsleder. Sportsplanen og 

enkelte andre nettsider er oppdatert noe og gjennomgått på møte. SU oppretteholder å vurdere en 

mer aktiv rolle til SU slik at man har flere faste kontaktflater enn trenerforum. 

4. KVALITETSKLUBB 

Formell tilbakemelding er mottatt etter forrige møte og ble gjennomgått på møte. Resertifisering 

planlegges gjennomført i høst (i ettertid av møtet har kvalitetsklubbansvarlig også mottatt forslag 

til datoer som er videreformidlet styreleder). 

5. TRENERFORUM 

Trenerforum 2 planlegges gjennomført før høstferien. Trenerforum 3 tenkes gjennomført etter 

sesongavslutning mot slutten av oktober. SU ønsker ett trenerforum hvor vi i større grad 

involverer lagene, få tema, gruppearbeid eller lignende. Det kan bli aktuelt å utvide årets tema 

mobbing til også å inkludere seksuell trakassering ettersom det nå er mye fokus på dette i ulike 

sammenheng utenfor klubben. Linda sjekker om det er aktuell gjesteforeleser. 

6. KLUBBENS VERDISETT & A-LAGET 

A-laget bør være tettere integrert mot klubbens øvrige lag og bidra mer tilbake som gode 

rollemodeller. SU, styret og klubben for øvrig må bli mer involvert i målsetning med a-laget og 

være delaktig i viktige beslutninger. Det bør være en rød tråd igjennom barne-, ungdoms og a-

lagene. A-laget bør legge ut mer informasjon og involvere klubbens medlemmer, Einar opplever at 

a-laget er flinke til stiller opp. 

7. INTERNTURNERING 

Geir og Ronny følger avklarer aktuell dato i høst. 

8. UTSTYR TIL LAG 

Trenerforum i høst bør gå igjennom hvordan dette fungerer i praksis. 

9. TEAM TJENSVOLL 

Årets Team Tjensvoll fungerte bra og SU ønsker å fortsette med et tilbud til ungdomsfotballen 

tidlig på året, i en periode før sesongstart. Trenere melder at det er viktig å organisere/differensiere 

treningene på nivå/alderstrinn hvor relevant, noen treninger har fungert bedre enn andre. Også 



våre eldste deltakere (G15) har vært fornøyd med tilbudet og man bør forsøke å få disse med også 

neste år. Det bør være en årlig vurdering med tilpasning til våre aktuelle alderstrinn. 

10. FAIRPLAY 

Klubben bør ha mer fokus på praktisk fairplay hvor vi trekker med trenere og spillere. Man bør 

vurdere å få mer fokus på rollen som lagkaptein, eksempelvis egen opplæring og krav til denne. 

SU diskuterte for øvrig saken ikke videre på møtet. 

11. JENTER I FOKUS & REKRUTERING 

Det vil bli gjennomført en egen jentesamling i høst, tentativt torsdag 18. oktober. Jenteansvarlig 

involvere seg også i rekrutteringslag.  Trine tar ballen videre og involverer også Dan. 

12. AKTIVITETSPLANEN 

vil i etterkant bli oppdatert ettersom datoer avklares. 

13. RETNINGSLINJER FOR KLASSEROM 

SU diskuterte om det kan være behov for retningslinjer når man reiser på tur med barn og trenere 

av motsatt kjønn. Gert sender saken videre til styret. 

14. UEGO 

Sportslig utvalg har sett igjennom materiell om Uego som mottatt ifb. kvalitetsklubb. SU er 

informert men avventende, da sett i forhold til andre prioriteringer. 

15. JUNIORTRENER 

SU diskuterte kort innspill fra dagens trenere, saken må ytterligere avklares ila. høsten. Einar og 

Geir følger opp med en separat prat med dagens trener. 

 

Gert von Hirsch 

Sportslig leder 

 


