
                                             

 
 
Referat: Trener-/ lagledermøte      

Tid: 15.sept, 2014, Jutulstua 
Ca 75% av lagene var representert og ganske bra! 
 
   
Klubbstruktur 
9-er fotball innføres fra neste sesong. Gressbanen ved Isi-elva er tenkt som hjemmebane for disse kampene. 
Større treningsgrupper og permanente samtreninger  på tvers av kull fra 7-er fotball.  
Det jobbes med å få på plass et samarbeid på A-lag herre- og damesiden, og evnt jr.-lag, med BVH. 
 
Kvalitetsklubb (https://www.fotball.no/Utdanning-og-kompetanse/NFF-Kvalitetsklubb/) 
Jutul Fotball er inkludert, og vil prøve å kvalifisere oss i første fase av NFF sitt nye kvalitetssikringssystem. 
Arbeidet starter opp denne høsten. 
 
Vintertrening     
Alle lag opfordres til å bruke kunstgressbanen (og eksistrende treningstider) så lenge som mulig. Akademiet vil 
trene og banen være åpen ut oktober.  Forslag til tider for saltrening og hall/ kunstgress vil komme i uke 40. 
Alle grener/ idretter skal ihensyntas. 
 
Dugnad        
Alle lag i 7-er, 9-er og 11-er fotball skal delta i klubbdugnaden, og alle må selge minst to pakker Umbro-sokker. 
(vedlegg). Lagledere henter pakkene i uke 41, etter avtale. (Antallet beregnes  etter laglister/ tilbakemeldinger 
fra dere). Duganden avsluttes i uke 45 og 50% av inntektene går til lagskassene. 
 
Sportsplan 
RødTråd :økt endres i fht. gjennomføring av treningshverdagen, periodisering og fotballspesifikk trening. 
Oppdateres denne høsten, og  er tilgjengelig elektronisk. Ligger både på «egen side» 
(http://issuu.com/breddeball), og i linkene på venstre side i menyen på hjemmesiden 
(http://jutul.net/jutul/fotball/jutul-fotball/). 
 
Coaching 
Standard, retorikk, metoder og objektivitet. 
Sportslig leder vil aktivt delta i treningshverdagen/ følge opp i lagene. 
(RødTråd :sport og : økt). 
 

Kommunikasjon og informasjon 
Nye hjemmesider skal være på plass etter høstferien. (http://jutul.net/jutul/fotball/jutul-fotball/). 
 

Sponsorer         
Alle bes om å gi et vink/ bidra for å åpne dører og evnt bidra til klubb og lagkassen. 
Vi er avhengig av støtte fra næringslivet og nærmiljøet for å tilby kvalitet og dynamikk. 
(http://issuu.com/breddeball/docs/sponsorprogram_2012-2016issuu). 

 
 
Mvh 
Espen Løken Petersen  
Sportslig leder, IL Jutul Fotball 
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