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INNLEDNING
For at vår store aktivitet skal bli riktig effektiv og at dette arbeidet skal få frem gode lag og ikke
minst hjelpe fotballtalenter videre, kreves det mål og retningslinjer for vårt rekrutteringsarbeid.
Sportslige retningslinjer for Skaun Ballklubb skal sees på som en støtte for spillere, trenerne,
ledere, foreldre og andre tillitsvalgte i klubben.
Den viser hvilke rammer vi har satt opp, og som vi ønsker skal fungere på og også utenfor
trening/kamper når det gjelder å utvikle og utdanne nye spillere og trenere.
Innledningsvis ønsker vi også å påpeke at klubben vil fremme allsidighetstanken i utviklingen
av unge utøvere. Vi vil stimulere våre spillere til å ta del i andre idrettsaktiviteter. Vi mener
imidlertid at fotballen i seg selv er en allsidig idrett både når det gjelder utvikling av de fysiske
så vel som psykiske egenskaper.

MÅLSETTING
Vi vil så langt det lar seg gjøre gi alle som ønsker det et fotballtilbud.
Rammebetingelser som trenere/ledere, anlegg og økonomi er selvfølgelig en
forutsetning for at dette skal kunne gjennomføres.
Vi ønsker gjennom vårt arbeid å gi barn og unge gode holdninger både på og utenfor
banen.
Vi vil jobbe for å utvikle enkeltspillere og gi hver enkelt de mulighetene de fortjener.
Vi vil skolere trenere / ledere best mulig, og på den måten sikre at de tre foregående
pkt. blir lettere å lykkes med.

HOLDNING, INNSTILLING OG MILJØ
Det hjelper lite at aktiviteten og instruksjonen er god , matchingen fornuftig, og miljøet er
tilpasset den enkeltes forutsetninger for læring, hvis ikke spillernes holdninger holder mål.
Det er viktig for oss i Skaun Ballklubb at dette arbeidet får høy prioritet langt ned i årsklassene,
fordi det er lettere å skape positive holdninger enn å endre dårlige.
Skaun Ballklubb mener spillernes holdning og innstilling er minst like viktig som utviklingen
av spillets tekniske ferdigheter. Dette betyr at vi i alle sammenhenger, på og utenfor banen -i
trening og i kamp - legger vekt på dette arbeidet.
Det holdningsskapende arbeidet skal vi starte fra første dag spilleren kommer til klubben. Noe
som kjennetegner et godt miljø, er at spillerne føler trygghet og tør si fra om de på en eller
annen måte føler at de har problemer.
Rammene rundt et slikt miljø settes av trener/lagleder som derfor må være svært åpne og
kameratslig i omgangsformen samtidig som de setter klare grenser for hva som er tillatt eller
ikke. Holdningsarbeid/miljø skal derfor være et tema når sesongen planlegges på spiller-,
trener- og foreldremøter.
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Sentrale begreper for hver enkelt spiller, leder og trener i denne sammenheng vil være:

ANSVAR, RESPEKT, DISIPLIN OG TOLERANSE.
Vi deler det opp litt, og ser på hva vi ønsker å lære spillere i SBK..
Holdninger overfor seg selv:
- Punktlighet i enhver sammenheng
- Forberedt til trening og kamp - materielt (sko, tøy, osv.) og psykisk/fysisk
- Positivt forhold til riktig kosthold
- Negativt forhold til rusmidler
- Ansvar for egen utvikling - «møte på trening for å trene - ikke for å bli trent
- Være ærlig med seg selv
- Planlegge/strukturere all sin virksomhet (skole/trening osv.)
- Tåle seier og tap
Holdninger overfor medspillere/motspillere
- Vær positiv/grei/kompis i alle sammenhenger
- Gi ros/oppmuntring
- Unngå kjeftbruk - godta at andre gjør feil
- Samarbeid
- Vær ærlig og åpen
- God sportsånd «Fair play»
- Respekt
Holdninger overfor trenere/ledere:
- Lytte
- Respektere
- Være kritisk - gjerne uenig, men vurder tidspunktet for å ta det opp
- Samarbeidsvillig
- Positiv
- Ikke snakke «bak ryggen» om man er uenig
- Vær ærlig og åpen
- Gi klare beskjeder - forfall m.m.
Holdninger overfor dommer/regelverk:
- Respekter dommeren og hans/hennes avgjørelser
- Vær positiv
- Ikke ha fokus på dommerens jobb- fokuser på egen prestasjon
Holdninger overfor klubben:
- Klubbfølelse
- Vær stolt av klubben din
- Vær positiv når klubben ber deg om en tjeneste
- Tenk på at det er mange som jobber for at du skal ha det gøy med fotballen
- Ta ansvar for klubbens utstyr og anlegg

Sportslige retningslinjer

4

01.02.2017

KLUBBENS FORVENTNINGER
TIL TRENERE/LAGLEDERE I KLUBBEN
Som trener for et lag i Skaun ballklubb er man også leder. Det er spesielt to viktige hovedoppgaver som er knyttet til trener/laglederrollen:
Trener/lagleder skal være oppdrager
Trener skal utvikle de unges fotballferdigheter, både som lagspillere og individuelt
Ut over dette kan det listes opp en rekke faktorer som klubben forventer at
trenere/lagledere vil etterleve:
Man må like å jobbe med barn og ungdom.
Være positiv! Ros er bedre en ris. Oppmuntre, motivere og veilede spillere som gjør sitt
beste for å lykkes.
Få fram gleden ved å spille fotball. Fra 6-12 år skal alle få spille og det skal ikke
fokuseres for mye på resultat.
Ta seg tid til å lytte og snakke med spillerne (også før og etter trening).
Møte presis og forberedt til treningen.
Være bestemt og rettferdig.
Være forbilde. Treneren/laglederen bør være bevisst i forhold til røyking, snusing og
alkohol og hvilke signal som gis i forhold til dette.
En viss faglig kompetanse er sterkt ønskelig - enten som spiller eller via
trenerutdannelse.
Man bør være villig til å videreutdanne seg. Klubben legger opp til at minst en trener pr.
lag har gjennomført delkurs av grasrottrenerkurs for aktuell aldersgruppe.
Klubben ønsker seg tålmodige og framtidsrettede trenere med langsiktige mål.
Skaun Ballklubbs trenere/lagledere forplikter seg til å følge klubbens sportslige
retningslinjer og skoleringsplanen for den aktuelle aldersgruppe
Som trener/lagleder skal du ta ansvar for hvordan spillere/trenere/foreldre (både på
eget-og motstanders lag)oppfører seg på fotballbanen! Si fra dersom noen ”tar av” med
kjeftbruk eller annen uakseptabel oppførsel!
Gi beskjed til klubben dersom du/dere opplever ubehagelige situasjoner på
fotballbanen.

Fokuser på
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KLUBBENS FORVENTNINGER
TIL FORELDRENE
At foreldrene stiller opp er av uvurderlig betydning for at Skaun ballklubb skal kunne gi et
fotballtilbud til alle som vil ha det gøy med ball. Vi er avhengig av at alle stiller opp og tar et
tak, en eller annen gang i barnets/ungdommens ”karriere”. Barnefotballen er foreldredrevet i
alle ledd og sånn må det være.
VERV
Klubben forventer derfor at foreldre stiller opp som trenere, lagledere, foreldrekontakter, i
styreverv og i andre funksjoner i driften av klubben. Dugnader er også en stor del av driften,
og vi forventer også at foreldre stiller opp på det de blir spurt om i den forbindelse.
IKKE VERV
Det er viktig å ta med seg at ALLE foreldre kan bidra med noe rundt fotballaget. Om man ikke
har en konkret jobb, kan man bidra sosialt rundt laget. Stille opp å heie på kamper, arrangere
kinoturer eller felles måltider, overraske med nybakt kake eller servere frukt etter trening, er
gode eksempler på hva man kan finne på. Dette påvirker samholdet og trivselen i laget og
sannsynligvis bidrar det også til at ikke så mange spillere slutter alt for tidlig. Trivsel og
samhold er faktisk viktigere enn sportslig suksess opp til en viss alder.
FORELDREMØTER
Klubben eller lagledelsen arrangerer av og til foreldremøter og det forventes at alle møter opp
eller gir beskjed i god tid dersom det ikke passer.
TRIVSEL
All aktivitet i Skaun ballklubb er basert på frivillig arbeid, og ingen kan tvinges til å bidra. Men
dersom man ønsker å ta del i alle de gode opplevelsene en fotballsesong fører med seg,
anbefales det å melde seg til tjeneste snarest!
Man MÅ ikke være fotballinteressert for å like dette.
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KLUBBENS FORPLIKTELSER OVERFOR
TRENERNE
Det er selvsagt av overordnet betydning at Skaun Ballklubb legger forholdene best mulig
tilrette for sine trenere for at jobben skal bli tilfredsstillende utført. Nedenfor er listet opp
punkter som trenerne kan forvente av klubben:
Kontinuerlig oppfølging fra sportslig utvalg i forhold til sportslige retningslinjer og
skoleringsplanen.
Det arrangeres trenerforum/trenermøte i regi av klubben.
Alle trenere skal få et tilbud om å utdanne/videreutdanne seg, så fremt de vil gjøre en
jobb for klubben. Det vil komme tilbud om utdanning via utdanningsansvarlig i
klubben og trenerne må også selv etterspørre de kurs eller opplæring som de eventuelt
ønsker.
Klubben skal stå bak og støtte treneren i arbeidet
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SPORTSLIG UTVALG (SU)
Utvalget må evne å skape samarbeid mellom seg og de ulike trenere samt klare å utvikle et
forum hvor trenerne kan utveksle erfaringer. SU skal holde seg orientert om hva som skjer i
alle klubbens lag. SU skal påse at aktiviteten gjennomføres innenfor styrets rammer.(sportslige
retningslinjer og skoleringsplan)
SPORTSLIG UTVALGS ANSVAR/OPPGAVER
Oppfølging/ revidering av sportslige retningslinjer
Holde kurs/skolering av trenere
Gjennomføre trenerkurs i samarbeid med kretsen
Ivareta og følge opp spesielle talenter i samarbeid med trenerne
Støtte og veilede trenerne
Ha kontakt med treningsmiljøer utenfor klubben.
Arrangere trenerforum/trenermøter

SU skal bestå av følgende funksjoner/medlemmer:
Sportslig leder (styremedlem)
Koordinator Guttefotball 11 – 19 år
Koordinator Jentefotball 11 – 19 år
Koordinator Barnefotball 6 – 10 år
Trenerkoordinator

Sportslige retningslinjer

8

01.02.2017

HOSPITERING

Internt:
Gjelder fra 12 år.
Trener på spillerens lag tar kontakt med trener på lag i klassen over, eller guttelag i
samme klasse dersom det finnes spillere som bør få et utvidet tilbud. Sportslig
utvalg skal også involveres.
Trenerne på de to lag har samtale med spiller og foreldre.
Det lages en individuell trenings/kampplan for hver hospitant.
Bruk gjerne sportslig utvalg til rådgivning
Kriterier som legges til grunn ved intern hospitering:
Holdninger (til laget, medspillere, trening, trener, egen utvikling osv.)
Treningsoppmøte.
Ferdigheter.
Eksternt:
Skaun BK har i flere år hatt avtale med en samarbeidsklubb om evt. hospitering for de
spillerne som vurderes aktuelle for en slik ordning.
Framgangsmåte:
Trener på det lag spilleren tilhører, tar kontakt med trenerkoordinator om den aktuelle
spiller.
Klubben ved TK tar kontakt med TK i samarbeidsklubb, for møte ang.
hospiteringsavtale.
Enkeltspillere eller foreldre bruker også samme tjenestevei.
Samarbeidsklubb, Skaun spiller og foreldre møtes for å lage avtale.
Etter hospiteringsperioden møtes de samme personer for å vurdere om det er aktuelt
med overgang til samarbeidsklubb.
Viktig med fleksibilitet.
Kriterier som legges til grunn ved ekstern hospitering
Samme kriterier som for intern hospitering.
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SPILL I HØYERE ÅRSKLASSER
Oppflytting av spillere permanent til en høyere årsklasse skal normalt ikke forekomme.
Dersom trenere allikevel mener dette er nødvendig og forsvarlig, skal det alltid forelegges
sportslig utvalg først.
Blir en spiller oppflyttet til en høyere klasse, skal spilleren i tillegg spille i sin egen klasse. Det
blir da treners oppgave i samråd med spiller og foreldre, og påse at den totale belastning med
trening og kamper ikke blir for stor. Dette er viktig!!
Det er anledning til at spillere kan spille i høyere årsklasser i enkelte kamper, dersom det er
spillermangel. Det er viktig at ikke spillerens eget lag blir skadelidende på grunn av dette.
Kontakten angående dette skal være trener/trener og ikke trener/spiller!
Eventuelle problemstillinger tas opp med sportslig utvalg.
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LAGSAMMENSETTING
 6 år (oppstart): Mix jenter og gutter som spiller 3’er fotball med internkamper på høsten
etter deltagelse i Skaun Cup
 7-8 år: Egne gutte- og jentelag som spiller kamper i ‘Orkdalsserien’. Dette forutsetter at
det arrangers få og kompakte kampkvelder med flere kamper for hvert lag, helst med
3’er fotball. Hvis dette ikke er tilfelle, arrangerer klubben egne kampkvelder for
aldersgruppen med dette formatet.
 9-10 år: Egne gutte- og jentelag som spiller 5’er kamper i orkdalsserien
 11-12 år: Egne gutte- og jentelag i kretsserien (7’er)
 13-14 år: Skal hvis mulig stille egne gutte- og jentelag i kretsserien bestående av begge
aldersgrupper. Dersom det er store årskull kan det stilles lag i begge årsklasser. Spiller
7’er eller 9’er fotball
 15-19 år: Skal stille egne gutte- og jentelag i kretsserien bestående av flere aldersgrupper.
Dersom det er store årskull kan det stilles lag i egne årsklasser. Kretsserien deles opp i J15,
J17 og J19, samt G16 og G19
 Over 20 år: Seniorlag
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