
Referat Trenerforum 16/10-18 

Sted: Klubbhuset ved Sørmarka Arena 
Tid: 17. april 2018 kl 1800‐1900.

Sportslig Utvalg ved Gert Von Hirsch (Leder av Sportslig Utvalg), Ronny Mæland (Barneleder), 
Geir Holst‐Jæger (Ungdomsleder), Trine Usken (Jenteansvarlig) og Einar Moi Øvstedal (Fair Play 
Ansvarlig). Linda Lie Andersen (Dommeransvarlig) var forhindret fra å stille.

Deltagere: Se siste side

Agenda:
• Generelt
• Jentefotball
• Seksuell trakassering
• Klubbhåndbok om lagledelse
• Fairplay i praksis

Generelt 

Ellen informerte om fagsamling med RFK og NFF.  Tjensvoll FK sitt arbeid som klubb legges 
merke til i fotballkretsen. 


Dan sitt hjørne:

• Det vil komme flere dugnadsmuliogheter utover høsten. Det skal være to dugnader per spiller 

per år. 

• Minnet om Jenter i fokus kveld førstkommende torsdag og Teknikkmerkedag & Internturnering 

førstkommende lørdag.

• Tjensvoll FK gjennomførte et «gratisprosjekt» i høstferien som var et fotballskole/

aktivitetstilbud for barn på Sørmarka på dagtid. Klubben kommer til å søke om midler til å 
gjennomføre lignende gratisprosjekter i kommende skoleferier


• Avslutning for barnefotballen arrangeres 24/11-18. 

• Årsfest for ledere og trenere avholdes 11/1-19.

Barnefotballkveld i februar


Jentefotball 

Trine informerte mer i detalj om den årlige Jenter i Fokus kvelden 18/10-18 på Sørmarka. Denne 
kvelden kombineres med rekrutteringsinitiativ for jenter. Kvelden deles i to der de yngste begynner 
kl 1700 mens de eldste begynner kl 1830. Instruktører er jenter fra klubben sitt J19 lag. 


Seksuell trakassering 

Under temaet Trygge Rammer tok vi opp problemstillingen Seksuell Trakassering. Bakgrunnen er 
at dette er et aktuelt tema i samfunnet og vi ønsket en bevisstgjøring om at det foregår på alle 
arenaer og at vi som trenere og ledere plutselig kan få varsel om eller selv observere situasjoner 
som faller inn under kategorien seksuell trakassering. Hva gjør vi i slike situasjoner? Diskuterte 
med utgangspunkt i NFF og NIF sine retningslinjer og råd rundt temaet. Diskuterte også reelle 
problemstillinger og situasjoner der vi som ledere må ha et bevisst forhold til hva som kan 
oppfattes som seksuell trakassering og hva som er akseptabelt og greit. Tjensvoll FK har veldig 
god oppfølging rundt krav om politiattest for alle som har verv i klubben. Tidligere i år ble også 
veiledning til lagledelse oppdatert med retningslinjer rundt overnatting i forbindelse med 
turneringer. Sportslig Utvalg og Trenerforum vil gi innspill til Styret om at retningslinjer bør være 
mer opptatt av at voksne ikke skal være alene med spillergruppen ved overnatting at de som 
overnatter med spillerne skal være av samme kjønn som spillerne slik som Klubbhåndboken sier i 
dag. 


Deler av Rogaland Fotballkrets sin presentasjon rundt temaet og relevante linker er vedlagt. 




Klubbhåndbok om lagledelse

Gert refererte til Klubbhåndbokens kapittel om lagledelse og plukket ut noen punkter som ble 
diskutert. Det forventes at trenere og lagledere har kjennskap til innholdet i Klubbhåmdboken og 
bruker denne som det gode verktøyet den er. 

Fairplay i praksis

Einar gikk gjennom hva Fair Play betyr i praksis og bevisstgjøring rundt dette. Det handler om 
respekt for hverandre, motstanderlag, dommer og hvordan vi fremstår som representanter for 
Tjensvoll FK. 

Mvh
Sportslig Utvalg

Vedlegg:

Deltagerliste
Prsentasjon rundt temaet seksuell trakassering


