
 

 

Referat fra Treneforum nummer 2 2017 

Sted: Klubbhuset ved Sørmarka Arena 

Tid: 22. mai 2017 kl 2000-2130.  

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) og Einar Moi Øvstedal (Fair Play Ansvarlig).  

Deltagere: Se siste side 

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

1. Velkommen og presentasjon av nytt sportslig utvalg. 

Det nye sportslige utvalget ble presentert for Trenerforumet 

2. Litt praktisk informasjon  

Daglig Leder ga litt praktisk informasjon: 

· Alle nye spillere i ungdomsfotball må fylle ut samtykkeskjema før de er spilleklare 

· Alle spillere må være registrert i Medlemsnett 

· Forsikring er knyttet til kontingent. Hvis kontingent ikke er betalt er spiller heller ikke 

forsikret. Spillere skal ikke spille kamp uten å ha betalt kontingent.  

· Det finnes løsninger for barn med alle bakgrunner og uavhengig av økonomi. Trenere og 

lagledere bes om å ta kontakt med Daglig Leder om spørsmål rundt dette. Tjensvoll FK 

ønsker å gi alle barn som vil et tilbud om å spille fotball.  

3. Trenerveiledning: Forslag fra Sportslig Utvalg om å lage enkel Trenerveiledning for de yngste 

årskull. 

Ronny presenterte et forslag om å lage til en trenerveiledning for de yngste årskullene som et 

supplement til Sportsplanen. Trenerforumet uttrykte ønske om at Sportslig Utvalg jobber videre med 

dette. Aksjon: Ronny initierer arbeidet i Sportslig Utvalg.  

4. Team Tjensvoll tilbakemeldinger. 

Generelt positive tilbakemeldinger til Team Tjensvoll. Sportslig Utvalg ønsker å fortsette med dette. 

Trenere og Lagleder bes om å oppfordre de eldste i barnefotball og ungdomsfotball til å være med 

som rollemodeller for de yngre årskullene.  

5. NFFs Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball. 

Gert og Geir gikk gjennom NFF’s retningslinjer for barne- og ungdomsfotball.  

6. Klubbens verdisett: Flest mulig, lengst mulig.  

En diskusjon rundt klubbens verdisett med bakgrunn i at klubben har mistet lag i noen årganger i 

ungdomsfotball, spesielt på jentesiden. Det er en vanskelig oppgave å tilfredsstille både de ivrigste 

og de som er kommet lengst i utviklingen og de som er mindre ivrige og/eller ikke kommet så langt i 

utviklingsstigen. Det er viktig at Trenere og Lagledere tenker utvikling av spillere og lag og ikke 

resultat i enkeltstående kamper eller tabellplassering. Fra klubben sin side oppfordres det videre til å 

samarbeide på tvers av årskull og tenke langsiktig. Suksessfaktorer for å beholde spillere: 

• Trenerne er trygge og stabile over tid. 

• Rammen rundt treningen er preget av forutsigbarhet og rettferdighet. 

• Trenerne bidrar til godt humør og kameratskap innad i gruppa. 



 

 

• Trenerne gjennomfører treninger som er artige, der den viktigste ingrediensen er mye spill. 

7. Viking Fagsamling: «GameSpeed – Strength & Agility to Maximise Football Performance.» 

Gert ga en kort innføring i Viking sine fagsamlinger der klubber i distriktet inviteres med. 

Gjennomgangen ble svært kort for å holde tidsskjema. Kommer tilbake med mer informasjon rundt 

dette på senere trenerforum.  

8. Tema for Trygge Rammer – Alkohol: Minne om Tjensvoll FK sin policy rundt rusmidler i 

Klubbhåndboka. Ta eksempler på noen reelle problemstillinger som kan oppstå i barne- og 

ungdomsfotball. 

Tema for Trygge Rammer for 2017 er Alkohol. Minnet om hva Klubbhåndboka sier om alkoholbruk 

mens en representerer Tjensvoll FK på reiser (se under). Presenterte også et tenkt scenario der en 

diskuterte om litt bruk av alkohol på kveldstid er greit. Trenerforum var entydig i at alkoholbruk ikke 

er greit, noen annen holdning enn null alkohol på tur med barne- og ungdomslag er ikke greit, noe 

som samsvarer med det Klubbhåndboka sier om alkohol (og rusmidler generelt): 

· Ledere skal:  

o Ikke benytte seg av rusmidler når en representerer klubben 

· Spillerne skal: 

o Avstå fra bruk av rusmidler når en representerer klubben 

o Ved brudd på regelen om ikke å bruke rusmidler f.eks. i forbindelse med turneringer 

vil dette føre til at foresatte blir informert 

· Foresatte skal: 

o Ikke nyte rusmidler når de deltar sammen med klubben   

9. Diverse 

· Jenter i fokus: Klubben vil fortsette med Jenter i Fokus kvelder. Ellen vil svært gjerne ha 

forslag til aktiviteter innen jentefotball. 

· Trenerutdanning: Kretsen setter opp trenerkurs i perioden oktober til desember (datoer 

ikke fastsatt enda). Sportslig Utvalg ser på å avholde klubbinterne kurs. Aksjon: Ronny 

· Foreldremøter 

Gjennomføres disse? Hvordan er fremmøte? Hvordan sikre fremmøte? Viktig at 

forventninger til foreldre- bidrag nevnes i foreldremøter, gi beskjed om fravær, stille på 

dugnad, møte presis, etc..: Klubben presiserer viktigheten av foreldremøter, både for å 

dele praktisk informasjon men også for å avklare forventninger begge veier og få 

tilbakemeldinger. Dette kan bidra til økt foreldredeltaging.  

· Teknikkmerke/Internturnering, barnefotball: I år prøve vi å avholde Teknikkmerke og 

Internturnering på to forskjellige dager. Internturnering avholdes 17. juni. Mer info 

kommer på Tjensvollfk.no.  

· Randaberg Arena – Nevne mulighet for å søke banetid: Det er mulig å søke om banetid 

på Randaberg Arena. Ta kontakt med Dan Pedersen om ønske om dette.  

· Sommerturneringer: Etter sommerferien ønsker klubben å diskutere koordinering av 

sommerturneringer. Sportslig Utvalg og Styret ønsker å diskutere dette på neste 

Trenerforum og ønsker tilbakemelding fra Trenere og Lagledere.  

· Tildelt banetid og fortolkning av skjema: Spesifikk sak for to lag på Gosen som ble 

diskutert etter Trenerforumet. Geir følger opp med respektive lag.  

mvh 

Ronny Mæland 

Leder Sportslig Utvalg og Referent.  


