
SPORTSLIG UTVALG 

MØTEREFERAT 31.05.2018 

TID/STED  : torsdag 31. mai kl.19 i Sørmarka Arena garderobe. 

TIL STEDE : Gert, Ronny, Geir, Einar og Trine. 

FORFALL : Linda. 

 

SAKER 

1. KEEPERTRENING 

Vi har over tid ikke klart å opprette en tilfredsstillende keepertrening, og dette bør nå prioriteres. 
Det bær være to keepertrenere involvert, og i organisert/regelmessig form. I tillegg til Mensur tar 
Einar initiativ til også å trekke inn Johannes Kvia ettersom sistnevnte allerede er involvert i G15. 
Det vil være hensiktsmessig at keepertrenere kan betales på lik linje som eksempelvis dommere.  
(i etterkant av møtet har klubben ved Dan gått ut med oppstart av keepertrening 6. juni i regi av 
Mensur, et tilbud som gjelder fra 10 år og opp. 

2. KURS 

Det har ikke lykkes å få til egne trenerkurs i våres (ansvarlig i kretsen har permisjon og vi mangler 
tilbakemelding). Barnefotballkvelden og Grasrottrenerkurs del 1 planlegges avhold i høst, 
fortrinnsvis i egen klubb. Ronny sjekker med barnelagene for å finne aktuell dato (bør være 10+ 
deltakere) slik at vi kan hente inn veileder fra kretsen. Felles trenerkurs har kretsen for øvrig satt 
opp til høsten. 

3. SPORTSLIG UTVALGS OPPGAVER 

Ny formell rolle Trenerveileder kan knyttes til barne- og ungdomsleder, eventuelt sportslig leder, 
og oppgavene kan stå som før. Samtidig så er det kanskje en mulighet for å vurdere en mer aktiv 
rolle til SU slik at man har flere faste kontaktflater enn trenerforum, en vurdering som eventuelt 
må plukkes opp til høsten igjen. Internturneringene bør eksempelvis formelt legges under SU og 
kanskje gi enda bedre muligheter for å knytte våre lag sammen. 

4. KVALITETSKLUBB 

Kvalitetsklubbansvarlig har hatt møte med kretsen vedrørende resertifisering hvor mangt og mye 
ble diskutert og tilbakemeldingene underveis er positive og at klubben involverer mange personer, 
tar tak i utfordringer som oppstår, og får ting gjort. Klubben har enda ikke fått formell 
tilbakemelding, etter møte men resertifisering tenkes gjennomført i høst. Man ønsker at vi 
beskriver noe mer av hva vi faktisk gjør i forhold til samtalene som ble gjennomført. Rekruttering 
var igjen et av flere området som ble tatt opp. 

5. TRENERFORUM 

Trenerforum 1 før sesongstart har fungert greit, med tanke på at det er mye informasjon som da 
skal ut. I år gjennomføres trenerforum 2 og 3 tidlig og sent på høsten. SU ønsker ett trenerforum 
hvor vi i større grad involverer lagene, få tema, gruppearbeid eller lignende. Gjesteforelesere bør 
også vurderes. SU bør tre sammen 2-3 uker før Trenerforum for å planlegge og sende ut 
invitasjon/påmelding. 

 



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. A-laget bør være flinkere å legge ut informasjon og involvere 
klubbens medlemmer. Det bør være en rød tråd igjennom barne-, ungdoms og a-lagene. 

7. INTERNTURNERING 

bør være obs på at alderstrinn tilpasses også i forhold til senior og a-lagspillere. Ifh kiosk sjekker 
Ronny med Linda og 12 årslag. Viktig at a-lagspillere blir med å spiller på turneringen, Einar tar 
dette videre (i etterkant av møtet melder Einar at det allerede er mange som har sagt ja). Man bør 
være litt bevisst på inndeling i barne- og ungdom/seniorlag med passende alderstrinn slik at vi har 
et interessant tilbud til de litt eldre ungdomsspillerne. 

8. UTSTYR Til LAG 

Utstyrslister er på plass men det er ønske om en bedre oppfølging fra materialforvalter slik at alle 
blir godt kjent med tilbudet og får samme muligheter. SU ble gjort kjent med at det i vår og har 
vært leveranseproblemer fra leverandør. 

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. 

11. JENTER I FOKUS 

Det vil bli gjennomført en egen jentesamling, tentativt i oktober. Jenteansvarlig bør gjerne også 
involvere seg i rekrutteringslag, det vises blant annet til tiltak som klubben gjorde i 2014.  

12. AKTIVITETSPLANEN 

vil i etterkant bli oppdatert ettersom datoer avklares. 
 

Gert von Hirsch 
Sportslig leder 

 


