
Referat fra Treneforum III 2017 

Sted: Klubbhuset ved Sørmarka Arena 

Tid: 28. september 2017 kl 2000-2200.  

Møteledelse: Sportslig Utvalg ved Ronny Mæland (Leder Sportslig Utvalg), Gert Von Hirsch 
(Ungdomsleder), Geir Holst-Jæger (Barneleder). Tilstede fra Sportslig Utvalg var også Ellen Heggheim 
(Jenteansvarlig og Styreleder), Linda Lie Andersen (Dommeransvarlig) og Einar Moi Øvstedal (Fair 
Play Ansvarlig).  

Deltagere: Se siste side 

Agenda (tekst i kursiv er referat til de ulike punkt på agendaen): 

• Velkommen og presentasjon av agenda: 
• Informasjon  
• Trenerveileder 6-10 år  
• Turneringsstige  
• Info & input til banefordeling  
• Flest mulig lengst mulig (og keepere)  

Praktisk informasjon: 

• Daglig Leder ga litt praktisk informasjon: 
 Ingen lag i Tjensvoll FK skal lenger ha penger på konto som ikke er synlig i klubbens 

regnskap. Dette ihht. NIFs regler. Alle klubbens lag skal ha lagprosjekt i regi av Tjensvoll FK. 
Daglig leder styrer disse lagprosjektene, men lagledere får tilsendt økonomisk 
status/kontoutskrift per måned eller på forespørsel. Detaljert informasjon med beskrivelse 
av prosjektkonto og prosjektbilag er sendt ut av Daglig Leder til alle lag 28/9. Vedlagt dette 
referatet er beskrivelse av prosjektkonto.  

 Keepertrening: Klubben starter opp med keepertrening igjen i løpet av oktober. Informasjon 
kommer på hjemmesiden og mail.  

 Påminnelse om krav til politiattest for alle lagledere og trenere. Lagledere bes om å melde 
fra til daglig leder og/eller sportslig utvalg straks det kommer nye personer inn i ulike roller 
rundt et lag slik at de både kan bli ønsket velkommen og bli registrert raskt i klubbens 
system.    

• Leder i Sportslig Utvalg informerte om Grasrottrenerkurs som holdes i regi av Rogaland 
Fotballkrets i uke 43-47. Tjensvoll FK oppfordrer trenere på alle trinn om å melde seg på ett eller 
flere av modulene i Grasrottrenerkurset. Den formelle kompetansen er nyttig i tillegg til at en får 
nye impulser og blir kjent med fotballfolk utenfor klubben ved slike trenerkurs. Påmelding gjøres 
via Rogaland Fotballkrets sine internettsider. Link til påmelding er også lagt ut på Tjensvoll FK 
sine hjemmesider: http://www.tjensvollfk.no/trenerkurs-hosten-2017/  

• Som ansvarlig for Jenter i Fokus initiativet i Tjensvoll FK informerte Ellen Heggheim om at det vil 
bli arrangert to jentesamlinger i løpet av høsten, en for de yngste og en for de eldre. Mer 
informasjon om datoer kommer på e-post og hjemmesiden til Tjensvoll FK.  

• Linda Lie Andersen informerte om at klubben nå setter opp Dommerkurs for klubbdommere og 
oppfordret trenere / lagledere til å informere om dette i ungdomslagene. Dommere bør ha fylt 
13 år. Informasjon er lagt ut på Tjensvoll FK sine 
hjemmesider: http://www.tjensvollfk.no/klubbdommer-kurs-20-okt/  

• Sportslig Utvalg informerte om at det planlegges Team Tjensvoll samlinger igjen ut på nyåret 

http://www.tjensvollfk.no/trenerkurs-hosten-2017/
http://www.tjensvollfk.no/klubbdommer-kurs-20-okt/


2018. Det vil være en gruppe for ungdom og en gruppe for barn. Tanken er å gi et ekstra tilbud 
til de som er ekstra motiverte og ønsker både ekstra trening og utfordringer. Det ble diskutert 
om det skulle være åpent for alle eller kun de som holder høyest nivå i sitt alderstrinn. Det var 
stor enighet om at dette er samlinger der fotballtreningen skal stå i fokus og det vil stilles krav til 
motivasjon og fokus fra de som er med på Team Tjensvoll. Sportslig Utvalg tar denne 
diskusjonen videre i neste møte.  

• Trenerveileder: Sportslig Utvalg har laget til en Trenerveileder fokusert på trenere / lagledere i 
barnefotballen. Denne trenerveilederen inneholder et utvalg treningsøkter fra treningsøkta.no i 
tillegg til gode råd og tips om gjennomføring av en treningsøkt. Sportslig Utvalg oppfordrer alle 
trenere / lagledere i klubben om å lese disse. En av intensjonene med treningsveilderen er å 
oppfordre trenere til aktiv bruk av treningsøkta.no i planlegging av treningsøktene. 
Treningsveilederen vil være et supplement til Sportsplanen og legges ut på klubben sine 
hjemmesider. Den er også lagt ved som vedlegg 2 til dette referatet. 

• Sportslig Utvalg presenterte forslag til en turneringsstige i Tjensvoll FK. Formålet med en slik 
turneringsstige er å etablere forventninger til trenere/lagledere fra klubbens side om  deltagelse 
turneringer, Skape en naturlig progresjon for spillere  ny gulrot for hver sesong, styrke 
relasjon mellom spillere og trenere på ulike årstrinn både på reise frem og tilbake og under 
turnering og gjøre det enklere å organisere reise og opphold til/fra sommerturneringen.  

o Trenerforumet var enig i at en turneringsstige er ønsket velkommen. Det ble uttrykt 
enighet om at det opp til og med 9 år kun skal være lokale turneringer. Fra 10 år og 
oppover oppfordres lagene til å ta en tur utenfor kretsen, og Agder Cup i Flekkefjord 
en god turnering å starte med.  

o Etter hvert som spillerne blir eldre er det flere synspunkter på ulike turneringer og 
hvor tidlig en skal reiser på utenlandsturneringer (for eksempel Dana Cup). Det ble 
også diskutert hvor styrende klubben skal være i hvilken turnering de ulike lagene 
reiser på.  

o Det ble en god diskusjon rundt dette temaet med mange gode innspill. Sportslig 
Utvalg tar diskusjonen videre i neste møte.   

• 2017 sesongen går mot slutten og planlegging av neste sesong begynner så smått. Det ble 
diskutert to ting i den forbindelse: 

o Ved påmelding av lag i barnefotballen skal det ikke forekomme topping av lag, ref. 
Sportsplanen. Dersom det er to lag på samme trinn skal disse ikke inndeles etter 
nivå på spillerne. Inndeling av lag skal fokusere på jevnbyrdighet.  

o Sportslig Utvalg ønsket tilbakemeldinger om treningstidsinndeling for 2018. Det ble 
kommentert at banetildelingskomiteen ikke bare bør se på antall lag påmeldt men 
faktisk banebehov hvert enkelt lag har, for eksempel et lagg med 20 spillere trenger 
større baneareal enn et lag med 12 spillere. Bruk av tildelt treningstid bør også 
vurderes. Sportslig Utvalg tar denne tilbakemeldingen med videre.  

• Det var ikke tilgjengelig tid til å diskutere ”Flest mulig, lengst mulig”. Dette ble diskutert på 
Trenerforum II 2017 og vil bli tatt opp igjen ved senere anledning.  

mvh 

Ronny Mæland 

Leder Sportslig Utvalg og Referent.  

  



Deltagere: 

Navn Lag 

Sverre Møllegaard G2007 

Jørgen Husby G2009 

Jens Kristoffersen J2002/G2004 

Arve Våga J2009/G16 

Yngvar Klungland J2010/2011 

Vidar Huru G2007 

Else Merethe Huru G2009 

Gitle Aare G2006 

Øystein Paulsen J2000 

Reid Mikkelsen A/B Lag 

Knut E. Christensen G2001 

Eirik Aase J2006 

Siri Frostestad G2006 

Lars Aamodt G2004 

  

Ronny Mæland (SU) J2004 

Geir Holst-Jæger (SU) J2004 

Gert Von Hirsch (SU) G2001 

Einar Moi Ovstedal (SU) G2003 

Ellen Heggheim (SU) Styreleder og Jenter i Fokus 

Linda Lie Andersen (SU) Dommerkontakt og 
Kioskansvarlig 

 

  



Vedlegg 1: Beskrivelse av Prosjektkonto 

PROSJEKT KONTO (FELLES FOR ALLE LAG) 

Det er ikke anledning for lagene å ha bankkonto i privar regi, dette i hht. NIFs regler. Alle klubbens lag 
skal ha lagprosjekt i regi av Tjensvoll FK. Daglig leder styrer disse lagprosjektene, men lagledere får 
tilsendt økonomisk status/kontoutskrift pr.mnd eller pr. forespørsel. 

Alle lagets utgifter og inntekter skal gå via klubbens konto 3201 46 65152, men innsamling av 
småbeløp og egenandeler opp til 2500,- fra foresatte til for eksempel ekstra utsyr, cuper, turneringer, 
avslutninger etc. samles opp av lagleder eller økonomisk ansvarlig for laget som setter samlet sum 
inn på klubbens konto.  

Kvitteringer for utgifter som skal refunderes fra lagprosjektet leveres på kontoret eller sendes pr. 
epost til dagligleder@tjensvollfk.no. Det skal brukes bilagsskjema, se vedlegg. 

Husk å påføre navn/lag, postadresse og kontonr. det skal refunderes til (hvis kvitteringer kommer 
direkte fra andre skal refusjon godkjennes på forhånd av lagleder/økonomiansvarlig-det kan gjøres 
ved å sende en epost og gjøre klubben oppmerksom på at det kommer utlegg. 

Fakturaer eller annet som skal betales fra lagprosjektet skal være stilet til Tjensvoll FK med lagets 
navn og leveres direkte til klubben. Dersom faktura er stilet til en annen mottager, skal den betales 
og så refunderes via bilagsskjema som ved andre utlegg. 

Regnskap for lagene: 

Lagene benytter samme konto, men midlene øremerkes de enkelte lagene. Midler som står på konto 
er tilknyttet laget og ikke enkeltspillere. Dersom spillere slutter vil midlene bli stående disponible til 
laget som helhet. Ved årets slutt vil eventuelle midler føres over på neste år. 

 

For styret 

Økonomiansvarlig  

Kjell Skaarstad 

Daglig leder 

Dan Pedersen 

 

  

mailto:dagligleder@tjensvollfk.no


Vedlegg 2: Trenerveileder 

 

 


