Sportsplan 2017-2020

3. Klubben
Klubben, ved fotballgruppa, er ansvarlig for den sportslige organiseringen og driften av klubbens
fotballag. I tillegg er klubben ansvarlig for å legge til rette for best mulig aktivitet med hensyn på
fasiliteter, utstyr og støttefunksjoner som videre beskrevet under.
Sportslig Utvalg (SU)
For å ivareta fotballgruppas sportslige ansvar er det opprettet et Sportslig Utvalg (SU), bestående av
nøkkelpersoner i klubben, samt representanter for årskullenes lag. SU er et utøvende organ med
mange sportslige og driftsmessige oppgaver, bl.a.:
• Jobbe for å engasjere kvalifiserte trenere og lagledere til klubbens lag
• Assistere ved lagorganisering og -inndeling og bistå når det startes opp nye lag blant de
yngste barna
• Koordinere hospiteringsordninger, opprykk og overgangssaker (internt og eksternt)
• Følge opp og oppdatere sportsplan
• Sørge for øvelsesbank og bistå de enkelte lags trenere ved behov.
Treningsfasiliteter og –utstyr
Klubben er ansvarlig for å
• Tilrettelegge for gode treningsfasiliteter og treningstider tilpasset lagenes satsningsnivå
og alder, innenfor rammene av tilgjengelige treningsflater og økonomi
• Jobbe for at kamparenaene er tilrettelagt med mål og oppmerking. NB! De enkelte lag
må fra tid til annen likevel merke opp baner selv i forkant av hjemmekamp, idet klubben
hverken kontrollerer nedbørsmengder eller når gressflatene klippes (kommunen).
• Sørge for at lagene har tilstrekkelig utstyr til å gjennomføre gode treninger og kamper,
deriblant baller, kjegler, markeringsvester, drakter og førstehjelpsutstyr
Dommere
Klubben, ved dommeransvarlig, skal sørge for:
• Et system hvor trenere i barnefotballen kan skaffe dommere til hjemmekamper
• Å tilby dommerutdanning for klubbens ungdomsspillere, som skal utgjøre hovedstammen i
dommerne for barnefotballen og ved interesse legge til rette for videre dommerutdanning.
Trenerforum
Det er etablert et felles trenerforum for trenere i barnefotballen. Trenerforumet skal avholdes jevnlig (23 ganger pr sesong) og være en arena for:
• Faglig utvikling og opplæring
• Felles erfaringsutveksling og diskusjoner mellom lag og årskull
• Dialog mellom sportslig utvalg og lagenes trenere og lagledere
Det forventes som et minimum at én trener/lagleder fra hvert lag/gruppe møter opp på trenerforum.
Utdanning av trenere og lagledere
Klubben ønsker et godt kompetansenivå på sine trenere og lagledere, og har på sikt satt et mål om et
ønsket minimumsnivå pr årskull. For å nærme seg dette målet vil klubben kunne tilby:
• Aktivitetslederkurs
• NFF Grasrottrenerkurs (tidligere NFF C-kurs)
• Videre trenerutdanning etter søknad
• Laglederkurs / kurs i klubbledelse
• Opplæring i førstehjelp og skadeforebygging
Fellesaktiviteter, ekstratilbud og andre arrangementer
Klubben arrangerer årlig følgende aktiviteter:
• Fellestreninger for barnefotballen 6-12 år (Lørdager ca. 2 ganger pr sesong)
• Fellestrening/samling for ungdomsfotballen (årlig)
• Blåhvitt – et ekstratilbud for de med særlig interesse mellom 10-12 år
• Åssiden Cup – arrangeres årlig for barnefotballen (6-12 år), rundt 1 helg i juni
• Fotballskole – første uken i sommerferien arrangeres det fotballskole for de yngste
• Et eget opplegg for målvakter, enten i egen regi eller i samarbeid med andre klubber
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