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Beskrivelse
Sportsplanen er klubbens styringsverktøy og hjelpemiddel for treneren.
Snøgg er en tradisjonsrik fotballklubb med en lang historie og mange sportslige
bragder å se tilbake på. Dette er i all hovedsak et dokument som ser framover.
Som en del av alliansen Sportsklubben Snøgg er vi stolte av mottoet vårt «Med
sunnhet i sjel og styrke i kropp, hever vi slekten høyere opp». Dette føler vi at passer
godt sammen med NFFs retninglinjer ”Flest mulig – lengst mulig – best mulig” og
sportsplanen er tuftet på denne tanken- samt at vi har fokus på et trygt og utviklende
miljø for alle.
Målet er at sportsplanen skal gjøre en forskjell på feltet, men da må den være godt
forankret hos alle i klubben. Dette er en jobb som startes våren 2018.
Vi må jobbe sammen for å få den til å bli et verktøy som kan bidra til den daglige
aktiviteten, og at retningslinjene den viser til må implementeres som en naturlig del i
klubbens fora for trenere og ledere.
Snøgg fotballs visjon er å være en klubb som rekrutterer, beholder og utvikler
spillerne sine. Klubben ønsker å gi et godt tilbud fra ung alder opp til senior, et tilbud
som opprettholder, utvikler og fremmer interessen for fotballen gjennom årenes løp.
En sosial klubb bygget på dugnadsånd og fellesskap. Snøgg ønsker å være en
Kvalitetsklubb, så det er naturlig å jobbe mot at alle trenere har trenerutdannelse som
Grasrottrener eller høyere, at vi har egne dommere og tilbud til alle aldre og grader
av fotballinteresse.
Verdiene snøgg fotball setter høyest er:
 Respekt
 Felleskap
 Fair-Play
 Inkludering
 Utvikling
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Sportsplanen skal:


Fungere som fundament og gi retningslinjer for klubbens sportslige aktivitet



Fungere som et verktøy for å sikre utvikling og forutsigbarhet for spillere og
trenere i klubben.

For trenere og spillere vil sportsplanen


Gi tips og veiledning til trenere for hvordan klubben ønsker de skal bedrive
fotballopplæring.



Fungere som et redskap for alle trenere og lagledere for å sikre kvaliteten
og planmessig arbeid.



Forklare forventninger og gi tips til treningsinnhold for alle aldersgrupper
innen Snøgg.



Fungere samlende så alle arbeider mot samme visjon, og samtidig øke
kompetansen til de som benytter seg av sportsplanen.

Målene for Snøgg fremover vil være som følger;


Toppfotball for kvinner 2020.



Oppnå NFF status som Kvalitetsklubb



Utdanne trenere og lederes kompetanse



Utdanne egne dommere

Toppfotball for kvinner 2020
Høsten 2017 fikk Snøgg fotball innvilget 200 000,- i satsningsmidler knyttet til
søknaden «Toppfotball 2020». Denne søknaden la til grunn en satsningsplan hvor
målet for damer senior er å være et etablert 1.divisjons lag innen utgangen av 2021,
og opprykket er ønsket senest 2020. For å nå dette målet er det i tillegg til helhetlig
sportslige tekning en del økonomiske og organisatoriske tilrettelegginger som må
bearbeides og legges til grunn. Dette er pr 1.03.2018 ikke ferdig utarbeidet av verken
sittende styre eller sportslig utvalg.
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Satsningsplanen og søknaden om midler til «Toppfotball 2020» gjør at klubben har et
bedre utgangspunkt enn tidligere. Vedlagt sportsplanen ligger en tidlig
konsekvensanalyse av målet toppfotball 2020.
Målene i prosjektet er:






Etablert 1. divisjonslag 2021
Opprykk senest 2020
Etablert topplag i J-16 serien
Kretslagsspillere i alle aldersklasser (13-16 år)

For å nå disse målene vil det prioriteres å legge for aldersbestemte utviklingstiltak på
jentesiden. Målet er å drifte etter NFFs modell for Landslagsskolen og å opprette
samarbeid med klubber i ca 1 t times radius. I tillegg til nødvendige tiltak for å
opprettholde og utvikle standarden vi har på seniorlaget pr i dag og oppgradere
klubbens fasiliteter.

Rekrutteringsarbeid
Høsten 2017 gjennomførte klubben den første serien av aktivitetskvelder for 1.
klassinger. Dette ble gjort i fellesskap med naboklubbene Heddal og Lisleherad og
NFK stilte med instruktører. Målet med denne organiseringen er å sikre at alle unger i
Notodden kommune for et likt tilbud og på samme tid. Vi ønsker og tror at det beste
for barna er at felles oppstart er klubbstyrt og at dette gagner rekrutteringen på sikt.
Ved å vente til skolestart er vi sikre på at vi når ut til alle barn i kommunen. Ved å
introdusere ungene for fotball gjennom lekpregede fotballaktiviteter organisert av
klubbene og driftet av erfarne trenere og spillere, så er det vår opplevelse at dette er
en god start.
Klubben har pr i dag aldersbestemte lag for jenter fra 6-16 år og gutter fra 6 til 10.
Målet på sikt er at klubben har gode årskull i alle klasser fra 6-16 for begge kjønn. At
vi rekrutterer godt til kretslag for gutter og jenter, klubbens egen damelagssatsing og
at de beste gutta blir å se på NFKs a-lag i framtiden.
Vedlagt ligger klubbens organiseringsplan som belyser organisering av lag, antall
spillere på lag, laguttak, cup`er ol.

4

Vårt arbeid på feltet
Som overordna prinsipp for all planlegging av økter må det trenes på det som skal
spilles, videre følger noe mer utfyllende tanker om dette.
Det er et ønske fra sportslig utvalg at det som skjer på treningsfeltet skal ha en rød
tråd og inneholde de samme prinsippene gjennom alle aldersgrupper. Dette vil kunne
skape et bredere samarbeid, forutsigbare rammer for barna, og kontinuitet som kan
følges opp ettersom ferdighetene, motivasjon og alder øker.
Fotballåret er i deler av denne planen delt inn i 3 sesonger.


Førsesong



Vår-Sesong



Høst-Sesong
Generelt vil noen ting være relevant gjennom hele året, men hver periode vil
ha noen fellesnevnere som alle trenere/lag bør forholde seg til.

Breddeformelen
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Gjennom hele året:


Hver trening bør starte med en liten samling, der treneren informere
spillerne om dagens økt, trenerens forventninger til spillerne og dagens
”tema”.



All trening skal primært foregå med ball.



Trenere skal gi konkrete tilbakemeldinger til spillerne.



Trenervett:
Som trenere har vi en høy stjerne blant spillerne. Det vi sier, og ikke minst
gjør, påvirker både hodet og beina hos dem. Men også foreldrene ledes –
indirekte – av oss, så tenk gjennom og etterlev disse fire punktene:

1. Har vi smilet på lur, øker sannsynligheten for at resten er i godt humør.
2. Skryter vi, øker sannsynligheten for at resten av gjengen skryter av
hverandre.
3. Skryter vi av motstanderlagets prestasjoner, påvirker det både eget lag og
motstanderlaget, og begges supportere.
4. Gjør vi dommeren god, øker sannsynligheten for at flere gjør det samme.
https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/verdier-ogvirkemidler/trenervett/#Toppen
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Før-Sesong:
Førsesong er der grunnlaget legges. Det er viktig med repetisjon og terping for å
nå et høyere nivå og mestre basis-egenskapene. Det bør fokuseres på å bygge
opp en god treningskultur, sosial lagånd og felles forventinger for perioden.
o Når man forbereder seg til sesong er det viktig at man fokuserer ekstra på disse
områdene.
Alltid minst 75% spillvarianter (utvikler forståelsen for det ferdige spillet,
spill/motspill, valg og utførelse)
Ballmottak og vending
Pasningsøvelser
Pressøvelser lag mot lag
Kondisjonsøvelser med ball
Spill sekvens 1 mot 1, 2 mot 2,
Skuddtrening
Ballkontroll

Vår-sesong:
Da sesongen er i gang vil resultatene av førsesongen vises. Det er her laget skal
videreutvikle ferdighetene som former akkurat denne gruppen. Dette er forskjellig
fra gruppe til gruppe og treneren forventes å ha kompetansen til å kunne sette opp
spillemønster, organisere og utvikle enkeltspillere ut i fra den gitte gruppen. Det vil
uansett være noen områder som alle lag og trenere bør ha som prioritet i denne
perioden.
Alltid minst 75% spillvarianter (utvikler forståelsen for det ferdige
spillet, spill/motspill, valg og utførelse)
Kombinasjonsspill
Kommunikasjon på banen
Forsvar/Angrep øvelser
Skuddøvelser med press
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Skadeforebyggende øvelser

Høst-sesong
På høsten vil man se hvordan laget presterer, spillere har utviklet seg og visse
rutiner vil være på plass. Det er i denne perioden motivasjon og konsentrasjon mot
hver kamp vil være ekstra viktig. Denne perioden er til å finpusse ferdighetene, øke
selvtilliten til spillerne gjennom øving på nye ferdigheter på treningsfeltet,
opprettholde gruppens samarbeid og sette målene for endt sesong. Det kan være
noen områder som man bør fokusere ekstra på i denne perioden.
Dødballsituasjoner
Fintetrening
Skuddøvelser med mottak og vending (med målvakt)
Spill med hele laget
Terping av kjente øvelser, men med høyere intensitet
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Spilleren
Det er viktig at hver enkelt spiller føler seg ivaretatt og sett av treneren sin. Det skal
kunne forventes å få konkrete tilbakemeldinger jevnlig fra treneren om hvordan
enkeltspilleren kan utvikle seg videre. Det forventes at trenere lyttes til og at spilleren
møter opp til avtalte tider. Det forventes at spilleren setter laget foran seg selv og
viser sine medspillere, trenere og lagledere respekt.
Generelle krav til spilleren er;
o Møte opp tidsnok til trening og kamp
o Gi beskjed til trener ved frafall (foreldre gir beskjed for barnet)
o Rydde opp etter seg i garderobe og på banen
o Ta del i fellesoppgaver med positiv innstilling
o Respektere klubbens avgjørelser

Treneren
Trenerens rolle representerer klubben, laget og seg selv. Ved å prioritere punktene
under vil treneren utvikle seg selv og laget i den retningen som skaper fremgang.
o Sette sammen gode økter (fotball og læring)
o Mestre kampledelse (taktikk)
o Se alle spillerne sine (sosial teft)
o Logistikk (organisasjon)
o Kommunisere ut (mot omverdenen mot foreldregruppa)
https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/2016/hva-er-en-god-fotballtrener-og-hvordanbli-det/
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Foreldre
Som forelder har man ofte engasjement og følelser som kan være med å påvirke
barn eller trenere. Foreldre i Snøgg forventes å fungere som en ressurs for treneren.
På kamp er det viktig med oppmuntring og oppfølging og foreldre skal derfor la det
sportslige være trenerens ansvar. Det skal være tydelige rolle-skiller så spilleren
forholder seg som normalt til treneren.
Under trening kan foreldre fungere som hjelpere for treneren, om det er å være vegg
i spilløvelser, hente vannflasker, bære bagger eller sykepleier for skadde spillere.
o Hjelp spilleren å møte presis.
o Vis en positiv innstilling til spillere, laget, trenere og klubben.
o Oppmøte og deltagelse på dugnader.
o Være en behjelpelig ressurs for spilleren og treneren
o Må sørge for rett utstyr og bekledning for trening og kamp.
o Holdninger og fair play skal også utvises av foreldre.
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Barnefotball
6-8 ÅR:
For de aller yngste handler fotballtreningen om lek. Det er særdeles viktig at treneren
tenker på dette når treningene planlegges. Det er ofte viktigere at det er aktivitet, enn
hva selve aktiviteten går ut på.
Noen viktige kjennetegn for aldersgruppen:
o Fulle av liv, stor aktivitetstrang.
o Ulik konsentrasjonsevne, tar verbal instruksjon dårlig.
o Spørrende – stort vitebegjær.
o Begrenset «horisont» (jeg og ballen), selvsentrert.
o Dribler mer enn de sentrer.
o Følsom for kritikk.

Noen holdepunkter for at læringsmiljøet skal være best mulig:
o Faste rutiner.
o Unngå kø.
o Gjenkjenning viktigere enn variasjon.
o Ikke for lange sekvenser.
o Vis – ikke snakk.
o Se alle.
o Læring gjennom aktivitet.
o Lær spillets idè og reglene gjennom smålagspill.
o Sjef over ballen.
o Tilpasset smålagsspill.

Vær varsom med å peke på hva som er «riktig» eller «galt». I stedet skal vi
oppmuntre barna til å prøve ut ting med ballen. Husk at aktiviteten ofte er
læremesteren.
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9-12 ÅR:
Denne aldersgruppen har fortsatt mange av de samme kjennetegnene som
aldersgruppen 6-10 år, men allikevel kan spillerne nå være modne for å ta imot noe
mer læring. Det er spesielt to utviklingstrekk som må nevnes om denne
aldersgruppen:
- Barna er gradvis i stand til å utvide sin horisont når de er involvert i spillsituasjoner –
de «ser» mer av sine omgivelser.
- Evnen til å finkoordinere bevegelsene utvikles – barnas evne til å kontrollere og
styre ballen kan lettere påvirkes.

Dette betyr i praksis at spillerne har lettere for å se sine medspillere, og de har større
muligheter for å treffe med pasninger.
I denne alderen skal det fortsatt være mye lek, men ballen bør alltid være med.
Ta utgangspunkt i spillernes ståsted og:
o Introduser nye læringsmomenter i spillet, spesielt den relasjonelle
dimensjonen av fotballspillet.
o Introduser nye delferdigheter gjennom mesterlære.
o Still større krav til tid og rom.
o Gi ros på både valg og utførelse – pasningen var god, men også det at
du valgte å slå pasningen dit.
o Motiver til egenaktivitet.
o La de som har holdninger, motivasjon og som har kommet lengre i
ferdighetsutviklingen få prøve seg mot jevnbyrdige.
o Tilpass treningsinnholdet mot jevnbyrdighet for de som ikke har
kommet like langt i utviklingen.

I tillegg til sjef over ballen, leik og smålagsspill, bør vi legge stor vekt på at vi «spiller
sammen med hverandre».
Siden 8-12 år er en av de viktigste periodene for utvikling av koordinasjon og
motorikk (bevegelsesevne), bør rein fysisk trening ikke prioriteres høyt i denne
aldersgruppen. Slik påvirkning har mye større effekt senere.
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Ungdomsfotball
13-14 ÅR:
Den største forskjellen for denne aldersgruppen er at de begynner å spille på større
bane med flere spillere. Dette fører ofte til færre ballberøringer i kampen, og i mange
tilfeller kan det komme frem en tydelig forskjell på hvem som er «gode» og «mindre
gode». Denne overgangen må trenere være særdeles oppmerksomme på, og det er
spesielt viktig at vi innfører diverse tiltak som bidrar til at frafallet av spillere blir så lite
som mulig.

Det er noen endringer som spillere og trenere må forholde seg til;
o Oppstart trening skal skje i garderoben.
o Oppmøte 15 min før treningen starter.
o Ha fokus på hvordan man starter treningen.

Noen holdepunkter for at læringsmiljøet skal være best mulig:
o Skap en trygg ramme rundt aktivitetene.
o Vær rettferdig – følg de samme reglene for alle.
o Begrunn dine valg og prioriteringer.
o Ta med spillerne på råd, hvilke regler skal vi ha, hvordan vil vi ha det
hos oss.
o Legg til rette for at enkelte får et mer bevisst forhold til sin rolle på
banen – hvem de samhandler med, og hvordan laget skal spille.
o Finn balansen mellom autoritet og medbestemmelse som fungerer
for ditt lag.
Husk: Autoritet betyr ikke å være autoritær. Autoritet bygges gjennom tydelig og
forutsigbart lederskap!
Det er igjen viktig at treneren hele tiden fokuserer på hver enkelt spiller, og ikke at vi
sammenlikner spillerne med hverandre. Spillere skal heller «sammenliknes med seg
selv».
Spillsekvenser i forskjellige former skal fortsatt være hovedaktiviteten i treningen!
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15-16 år.
Tidligere har vi hatt fokus på det tekniske og utvikling av delferdigheter, mens nå kan
spillerne være mer mottakelig også for den fysiske treningen (utholdenhet).
Noen holdepunkter for denne årsklassen:
o Fysisk trening foregår med ball.
o Kombiner fysisk trening med teknisk trening, for eksempel pasningsøvelse
med bevegelse.
o Vær tydelig på hvilke delferdigheter vi har fokus på under øvelsene, og hvilke
momenter vi vektlegger under coachingen i hver enkelt øvelse.
o Ikke prøv som trener å veilede på «alt» under øvelser og spill. Bestem deg for
hva som er dagen «punkter», og vær tydelig ovenfor gruppen på dette.
o Mest mulig spill i treningshverdagen. Treneren har allikevel sine fokusområder
for treningen som kan veiledes under spill-sekvensen.

17-19 år.
Denne perioden er da spillere skal forberedes på seniorfotball. Snøgg Fotball er
en breddeklubb og det er fortsatt viktig at vi har med flest mulig lengst mulig. Det
betyr at det skal være lov til å være med å spille fotball på juniorlag selv om
spillere gir uttrykk for at de ikke kommer til å fortsette den dagen de blir en
seniorspiller.

Utviklingstiltak for jenter 13-16 år
Som en del av satsningen mot toppfotball 2020 ønskes det å utarbeide en mal for
hvordan utviklingsarbeidet i klubben skal foregå. Dette håper vi at er klart våren
2018. Dette tiltaket omfatter keepertreninger- også for gutta.
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Seniorfotball
Damelaget ønsker å utvikle:


Spillere som har god persepsjon og forståelse for spillet/systemet og rollen sin



Arbeider kontinuerlig med valg og utførelse (tør å prøve = aksept for å feile)



Solid fotballfysikk (sterk kjernemuskulatur/sprinte fort og ofte)



Gode holdninger (lojale, ydmyke og fokus på sterkt samhold i gruppa)

Offensivt:


Utvikle pasningsspillet (tempo = kollektive summen av ballberøringer)



Alltid gode muligheter for ballfører (bevegelse – bredde – dybde = skape rom)



Gode i omstillinga fra forsvar til angrep (spille av press/romforståelse)



Spillere som utvikler 1:1 ferdighet – «dribler’n»

Defensivt:


Stor grad av disiplinert og godt organisert soneforsvar



Intense i presspillet («lese» signalspiller - 1.F.)



Kontroll på «slottet» (område innenfor 16 meter – hindre mål/skåre mål)



Omstilling fra angrep til forsvar (vurdere muligheten for å vinne ball hurtig
tilbake)



Spillere som kan klare seg aleine 1:1

Overordna mål i spill:


Vi prioriterer kontroll i midtsonen og rom sentralt i banen (defensivt)



Når vi taper ballen, gjør vi banen liten (komprimering).



Når vi vinner ballen, gjør vi banen stor (bredde/dybde)



Høyt press i tre ledd, lavt press i to ledd



Temposkifter i spillet. Kontroll/ro i bearbeidelsesfasen. Spillerne i posisjon
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Herrelag:
Formålet med herrelaget er å være et reelt alternativ til de spillerne i kommunen som
ønsker å spille fotball på et relativt lavt nivå, uten prestasjonsbetingelser. Laget skal
være attraktivt for unge spillere som elsker idretten, men ikke satser mot en
fotballkarriere.
Sportslige mål for sesongen er:


Øke antall medlemmer



Beholde plassen i divisjonen



Utvikle en sterk og engasjert treningskultur
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Hospitering
Spillere som ønsker ekstra utfordringer, og som innehar gode holdninger og et høyt
ferdighetsnivå sammenlignet med jevnaldrende, kan tilbys hospitering til lag over
egen klasse. Dette skal fortrinnsvis være i trening, men kan også gjennomføres i
kamper. Hospitering skal ikke gå på bekostning av spillerne som allerede tilhører
dette laget eller laget hospitanten har en naturlig tilhørighet til. Hospiteringstrening vil
komme i tillegg til trening med eget lag.
Hvem som skal hospitere avgjøres først og fremst av spillerens trener i møte med
treneren til det laget det ønskes at man skal hospitere til. Det bør vurderes gjennom
observasjon om det er hensiktsmessig for spilleren å møte et høyere nivå- og hvilket.
Hospiteringen klareres med sportslig utvalg før spiller og foresatte involveres.
Videre avtales hospitering etter samtale mellom begge lags trenere, spillere og
foresatte. Det bør gjøres så konkrete avtaler som mulig i fht når og hvordan.
Permanent oppflytning kan forekomme dersom spilleren selv ønsker, møter nivået,
og trenere, sportslig utvalg, foresatte mener dette er en forsvarlig beslutning for
spilleren og lagene det affekterer.
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Differensiering
I Snøgg skal differensiering alltid være en del av treningen for alle lag, uansett alder.
Differensiering handler om hvordan vi kan dele inn treningsgruppa og tilpasse
treningen til den enkelte.
For det første: Alle trenger ikke å gjøre det samme på trening. Når vi driver
pasningstrening, kan vi variere avstand og pasningstype etter de ulike spillernes
erfaring og nivå. Vi kan organisere flere øvelser med ulik vanskelighetsgrad og
fordele spillerne ut fra hva de har mest behov for. Eller vi kan la noen drive
skuddtrening mens andre arbeider med pasninger. For det andre: Differensiering
handler ikke først og fremst om å dele gruppa inn i «de gode» og «de mindre gode».
Fotballferdighet er sammensatt, og spillerne kan ha ulike styrker: Noen er hurtige,
andre taklingssterke, andre igjen kan være tekniske med ball eller ha stor
arbeidskapasitet. Og laget har bruk for ulike typer!
Differensiering vil si å ta utgangspunkt i den enkeltes styrker og/eller svakheter og å
lete etter måter å organisere treningen på som er gunstig både for den enkelte og for
laget. Differensiering er å individualisere treningen innenfor rammen av laget.
Her er en god mal for hvordan treneren kan organisere økta slik at alle føler seg
«hjemme», men får ulik påvirkning:
o «Spilleklar»: Alle er sammen.
o «Sjef over ballen»: Alle er sammen.
o Spille med og mot: Del spillerne inn i tre ferdighetsnivåer. Det ideelle er at
spillerne over tid spiller
‒1/3 av tiden med og mot dem som er på samme nivå
‒1/3 av tiden med og mot dem som har kommet lenger
‒1/3 av tiden med og mot dem som ikke har kommet så langt
o Tilpasset smålagsspill:
‒Første bud: Smålagsspillet må være tilpasset ferdighetsnivået.
‒Dernest, noen ganger: Organiser smålagsspillet etter spillernes nivå.
‒Andre ganger: Organiser smålagsspillet slik at alle lagene er jevnbyrdige.
o Scoringstrening: Differensier i tre grupper med ulik vanskelighetsgrad når det
gjelder rom og tid.
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Ressurser til fotballtreningen
På www.treningsøkta.no kan trenere og lagledere finne ferdige øvelser for trening
på ferdigheter, spill og organisering.
Treningsøkta.no tilbyr:
For Treneren:
 et bibliotek med øvelser, ferdiglagde økter og annet faginnhold
 lage egne treningsøkter, sesong- og utviklingsplaner
 oppfølging av kamper
 kommunikasjons- system
 rapporter og statistikk for lag og spillere
 tegneverktøy for å lage egne øvelser
 informasjon til foreldrene
For Spilleren:
 bedre trening hjemme
 bedre forberedt til treningsøktene
 loggbok pr. sesong og akkumulert
For Ledelsen:
 oversikt over treninger og treningsarbeid
 banefordeling
 oversikt over utstyret
 kvalitetssikring
 informasjonssystem

http://treningstips.org/fotball%C3%B8velser/ er en nettside med flere øvelser som
kan være relevante for en fotballtrener.

Disse nettsiden er på engelsk, men inneholder hundrevis av øvelser spesifisert til
alder, nivå og antall. Nettsiden er gratis, men det kreves at man lager en brukerprofil.
https://www.top-soccer-drills.com/
https://www.soccerxpert.com/free-soccer-drills.aspx
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Fair-Play
Fair Play er samlebegrepet for vårt verdiarbeid. Fair play-arbeidet er grunnlaget for
vårt omdømme og våre handlinger, og synliggjør hvordan fotballen tar en
oppdragende rolle overfor barn og ungdom. Fair play handler om overordnede
verdier, respekt for andre mennesker og om å forsterke vennskap.
Dette fokuset på etikk gjør fotballen til den viktigste aktøren i holdningsarbeid ved
siden av hjem og skole. Fair play handler om det som skjer på og utenfor
fotballbanen, og er den verdibaserte normen som skal gjennomsyre all aktivitet på
alle nivåer, herunder respekt for, og etterlevelse av gjeldende regelverk, retningslinjer
og verdisett.
o Styret, trenere, spillere og foreldre skal lese gjennom retningslinjene for FairPlay. https://www.fotball.no/fotballens-verdier/fair-play/
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Kontaktinformasjon
Snøgg Fotball
Besøksadresse:

Lisleheradveien 27, 3678 Notodden

Telefon:

Ola Wårås - fungerende styreleder,
mob: 402 13 200

E-post:

dagligleder@sksnogg-fotball.no

Bankkonto Hjartdalbanken:

2699 44 13359

Hjemmeside:

http://www.sksnogg.no

Klubbfarger:

Hvit trøye, grønn shorts, grønne strømper

Andre farger:

Sort trøye, sort shorts, sorte strømper

Hovedklubbens hjemmeside:

Snøgg Fotballs hjemmeside

Administrator E-post:

andrsolt@online.no

KlubbNr:

GR0807002620

STYRET I SNØGG FOTBALL 2017:
Fungerende styreleder: Ola Wårås - tlf. 402 13 200
Styremedlem: Inger Line Hamre
Styremedlem: Eirill Murtnes
Styremedlem: Jørgen Buer
Styremedlem: Nina Skjulestad
Varamedlem: Tonje Pedersen Rasmussen
Leder i valgkomiteen: Ole-Morten Erichsrud
Revisorer: Rita Jonassen og Sveinung Hesjedal
-----------------------------------------------------FIKS- /overgangsansvarlig: Andreas Soltvedt - e-post: andrsolt@online.no
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Vedlegg og linker
Formelen for nivådeling og organisering av kamp, trening se NFF retningslinjer for
breddefotballen; https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/verdier-ogvirkemidler/nivainndeling-i-seriespill-for-barnefotballen/#Toppen
Retningslinjer for disiplinærsaker 2017; https://www.fotball.no/lov-ogreglement/beslutninger-fra-utvalg/retningslinjer-for-disiplinarsaker-2017/
Generelt reglement; https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/
Skjemaer og kontrakter; https://www.fotball.no/lov-og-reglement/skjemaer-ogkontrakter/
Breddereglement; https://lovdata.no/dokument/NFFF/nfffor/2014-03-09-3
Differensiering: https://www.fotball.no/globalassets/klubb-ogleder/kvalitetsklubb/niva1/differensiering.pdf
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Vedlegg 1:
Struktur for organisering av lag i Snøgg Fotball (vedtatt av Snøgg FK januar 2017)
Hensikten med en tydeligere struktur for organiseringen av lagene i Snøgg Fotball er at både
spillere, trenere og klubben skal vite hvor den enkelte spiller i utgangspunktet hører hjemme,
for dermed å kunne drive en fremtidsrettet og aktuell spillerutvikling. Samtidig vil en klarere
struktur være til hjelp for styret, administrasjon og andre involverte aktører for å forstå
klubbens sportslige prioriteringer.
1. Som en hovedregel tilhører alle spillere i Snøgg Fotball sitt eget årskull ved påmelding.
Det betyr f.eks. at alle spillere født 2002 tilhører den spillertroppen som gjelder for det
årskullet. Alle aldersbestemte lag har felles treninger, men på kull med flere lag
gjennomføres kamplag etter hensiktsmessig inndeling, eks bydelslag i barnefotballen.
Dette drøftes og avgjøres i samråd mellom trenere og sportslig ledelse.
2. For seniorlagene fraviker regelen naturlig ved at spillere som er over juniornivå tilfaller
enten klubbens 1., 2. lag eller ev. 3. lag. Klubben ved trenerne og i dialog med sportslig
utvalg skal i løpet av januar måned sette sammen spillertropp(er) som danner klubbens
seniorlag. Ved tilstrekkelig antall seniorspillere er det ønskelig at 2. laget har status som
rekruttlag og har eget støtteapparat, som selvfølgelig har et tett samarbeid med 1. lagets
støtteapparat.
3. Som en hovedregel skal det pr. 1. februar være tatt ut 1. og 2. lagstropp i seniorfotball, en
16 års tropp og en ev. 4.div tropp.
4. Dersom det blir aktuelt å permanent flytte spillere fra aldersbestemte lag opp i
seniorstallen, skal dette skje i samråd med trenere fra det involverte laget, sportslig ledelse
og foresatte. Dette vil i praksis innebære at spilleren ikke lengre er en del av sitt
aldersbestemte lag og heller ikke skal spille aldersbestemte kamper* (se pkt 5)
5. Spillere i seniortroppen spiller på de(t) seniorlagene(t) hovedtrenerne til enhver tid mener
er mest hensiktsmessig for spilleren. Dersom spillere i seniortroppen aldersmessig også
kan spille for aldersbestemte lag, så kan hovedtrenere seniorfotball frigi spillere til kamper
for sitt aldersbestemte lag. Dette gjelder primært spill i NM (inkl kvalik) og
Eliteturneringer.
6. Dersom en spiller skal hospitere opp fra eget årskull skal dette gjøres i samarbeid og
dialog med begge lags trenere og sportslig leder i klubben, foreldre skal informeres i
forkant og underveis. Hospitering initieres hovedsakelig av treneren som er ansvarlig for
spilleren. Det skal avklares om hospiteringen gjelder trening, kamp eller begge deler.
7. I ungdomsfotballen skal alle spillere som tas ut i en kamptropp spille minst 30 minutter.
Dette gjelder også spillere som hospiterer i kampsituasjoner.
8. Dersom aldersbestemte lag ønsker å spille i en annen serie enn der de naturlig hører
hjemme aldersmessig, så skal dette først diskuteres med sportslig ledelse, og eventuelt
avklares med foresatte.
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9. Lag med flere enn 10 spillere (5´er fotball), 14 spillere (7`er fotball) og 18 spillere (9`er
fotball) anbefales å stille flere lag i seriespill. Dette bør drøftes med sportslig ledelse og
avklares med foresatte.
At spillere ukentlig må stå over kamper fordi man er for mange spillere anbefales i
utgangspunktet ikke.
10. Alle lag har mulighet til å delta på tre cuper, som er innenfor klubbens økonomi. Ønskelig
at J/G 10-12 deltar på Sandarcup, mens lag i ungdomsfotballen deltar på Norway cup.
11. Alle lag plikter å stille lag på lokale cuper. Eksempelvis egne arrangement og Heddalscup
for mini og lilleputter.
12. Dersom det oppstår uforutsette situasjoner og tvilstilfeller, som setter spillere og trenere
på respektive lag i en potensiell konfliktsituasjon, skal sportslig leder og sportslig utvalg
ved alle overnevnte punkt kobles inn umiddelbart. Sportslig utvalg har rådgivende - og
bemyndigende funksjon ved sportslige motsetninger (jf. mandat sportslig utvalg Snøgg
fotball).
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Vedlegg 2:

Mål og kort konsekvensanalyse senior damer SNØGG FOTBALL Pr 2017
Hovedmål: Etablert 1.divisjonslag innen 2021
Delmål: Opprykk til 1.div senest 2020
Delmål: Etablert som topplag i j16-serien
Delmål: Spillere inne på alle aldersbestemte kretslag fra J13-J16

Konsekvenser for klubbdrift:
1) økonomisk bærekraft til å drifte et 1.divisjonslag:
@standard på anlegg; dekke, mål, tribune- og garderobeanlegg
@sportslig tilrettelegging som kompetente trenere, treningsleir og tilgang på utstyr
@eget budsjett merket toppsatsing( lønn trenere, reise og dommerutlegg, treningsleir, spillerutstyr og
evnt kjøregodtgjørelse spillere)
2) sportslig satsing:
@målretta og helhetlig sportslig satsning fra yngst til eldst jmfr sportsplan(revideres høst 2017)
@spillerutviklingsgrupper for regionens talenter (samarbeid med klubbene i øvre Telemark og
Kongsbergregionen)
3) driftsoppgaver:
@vedlikehold av bane og anlegg
@logistikk knyttet til treningsleir og kampreiser
@administrere samarbeid med «nærmiljø-klubber» i fht spillerutviklingsgrupper(uttak, innkallinger
osv)
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