
Geilo IL- Fotball

Trenermøte 14. mars -16



Agenda

1. Styrearbeidet

2. Påmeldinger, seriespill -16

3. Påmeldinger, cup -16

4. Dugnader

5. Trenervettregler

6. Banefordeling/ utstyr

7. Foreldremøte

8. Eventuelt



1. Styrearbeidet

Plan våren/ sommeren -16

- Kun nye styremedlemmer, -komme ajour

- Styret skal fungere som en tilrettelegger for 
aktivitet, samtidig som vi skal ha styring på 
økonomien i gruppa. Vi skal også utarbeide ny 
sportslig plan. Dette betyr i klartekst, at styret 
ikke er utførende organ i forhold til hverken det 
sportslige eller mye annet praktisk. Vi skal være 
der å støtte og hjelpe, men det er i de ulike 
aldersgruppene aktiviteten skal foregå.



1. Styrearbeidet

• Sportslig plan, arbeidskveld 6. april.

– Skal være et praktisk verktøy for alle lag

– Innspill mottas med takk

– Politiattest, ny må leveres hvert år iht vedtak i 
Hovedstyret

– Økonomi



2. Påmeldinger seriespill



3. Påmeldinger, Cup -16 

• Styrevedtak fra 2. mars

- 6-7 Knøttecup Geilo og Torpo

- 8-11 Eidfjord

- 12-14 Lerum pluss Ål-cup

- 15/16 Norway Cup pluss Ål-cup



Påmelding Cup -16

Deltakeravgift/deltakerkort dekkes av 
spiller/foreldre. Dette er til overnatting og mat 
etc.

Påmelding, overnatting og transport dekkes av 
Geilo IL.

Viser til utsendte oversikter over cuper, samt 
påmeldingsskjema.



4. Dugnader 

• Skarverennet

- Drikkestasjon, ansvarlig Morten Mastrup, HFK

- Bagasje, ansvarlig Per Egil Gauteplass

- Parkering, ansvarlig Atle Kleivdal/ Knut Erik

• Knøttecup 12. juni

• Tine Fotballskole 21.-22. mai

- ansvarlig Tore/ HFK



5. Trenervett-Barnefotball

• Trenervett i barnefotballen «De viktigste 
ferdighetene til treneren min i barneåra var 
rettferdighetssans, humør og evnen til å 
skape artige treninger.» – Oppsummering av 
svar fra 100 landslagsspillere Som trener er 
jeg et forbilde for spillerne mine. Da er det 
viktig at jeg utviser trenervett: 

1. Jeg er her for spillerne, ikke for meg selv. 
2. Jeg ser og hører meg selv «utenfra» og 

spillerne «innenfra». 
3. Jeg velger å være positiv, for jeg vet at min 

oppførsel – både positiv og negativ –
smitter over på andre. 

4. Jeg påvirker både spillerne mine, 
«benken» min, dommeren, 
motstanderlaget og publikum gjennom 
positiv språkbruk og kroppsspråk. 

5. Jeg ønsker å være et godt forbilde for 
spillerne mine og en god ambassadør for 
fotballen og klubben min. 

• Trenervett gir kampvett: 
• 1. Gjennom Fair play -møtet er jeg med på å 

skape en god fotballopplevelse for alle. 
• 2. Jeg samarbeider med motstanderlagets 

trener om å skape jevnbyrdighet i kampen. 
• 3. Alle er like mye verdt. Jeg sprer både 

spilletid og oppmerksomhet. 
• 4. Jeg er utviklingsorientert og veileder 

spillerne mot neste spillsituasjon. Jeg gjør 
dommeren god og henger meg ikke opp i 
dommeravgjørelser. 

• 5. Jeg er forberedt på at temperaturen kan 
bli høy, men jeg, «benken» min og spillerne 
mine skal takle det positivt og konstruktivt.

Klikk for brosjyre

http://www.fotball.no/Documents/Bilder/NFF/2014/Trenervett.pdf


5. Trenervettregler - Ungdomsfotball
• Trenervett i ungdomsfotballen «De viktigste 

ferdighetene til min trener i ungdomsårene var at 
treneren var der når det gikk tungt, satte krav når 
det gikk lett, hadde humør, var rettferdig og hadde 
peiling på fotball.» – Oppsummering av svar fra 
100 landslagsspillere

• Som trener er jeg et forbilde for spillerne mine. Da 
er det viktig at jeg utviser trenervett: 

1. Jeg er her for spillerne, ikke for meg selv. 

2. Jeg ser og hører meg selv «utenfra» og spillerne 
«innenfra». 

3. Jeg velger å være positiv, fordi jeg vet at min 
oppførsel – både positiv og negativ – smitter over 
på andre. 

4. Jeg påvirker både mine spillere, «benken» min, 
dommeren, motstanderlaget og publikum 
gjennom positiv språkbruk og kroppsspråk. 

5. Jeg ønsker å være et godt forbilde for spillerne 
mine og en god ambassadør for fotballen og 
klubben min.

• Trenervett gir kampvett: 
1. Gjennom Fair play-møtet er jeg med på 

å skape en god fotballopplevelse for 
alle. 

2. Jeg tar spillerne med på råd. Jeg har 
autoritet, men er ikke autoritær. 

3. Alle er like mye verdt. Jeg sprer både 
spilletid og oppmerksomhet

4. Jeg er utviklingsorientert og veileder 
spillerne mot neste spillsituasjon. Jeg 
gjør dommeren god og henger meg ikke 
opp i dommeravgjørelser. 

5. Jeg er forberedt på at temperaturen kan 
bli høy, men jeg, «benken» min og 
spillerne mine skal takle det positivt og 
konstruktivt.

Klikk for brosjyre

http://www.fotball.no/Documents/Bilder/NFF/2014/Trenervett.pdf


Foreldrevett barnefotball

• Foreldrevettregler: Som foresatte og foreldre kan du bidra til å gjøre 
barnefotballen til en opplevelse for barna. Her er noen huskeregler:

1. Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres 
fotballens og klubbens verdisyn.

2. Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og 
miljøet.

3. Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, 
trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge.

4. Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode 
prestasjoner og Fair Play.

5. Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring 
tas med trener og klubb i etterkant.

6. Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!
7. Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er 

du en god medspiller!



Spillregler/banestørrelser

• Barnefotball – klikk her

• Ungdomsfotball – klikk her

• FairPlay møte – klikk her

http://www.fotball.no/Documents/Bilder/NFF/2016/Barnefotball/regler-barnefotball2016-nett.pdf
http://www.fotball.no/Documents/Bilder/NFF/2016/Ungdomsfotball/regler-ungdomsfotball2016-nett.pdf
http://www.fotball.no/Documents/Bilder/NFF/2014/Fair Play-m%C3%B8te.pdf


6. Banefordeling/ utstyr 

• Ønsker om treningstid

• Utstyrsbehov



7. Foreldremøter

• Alle lag skal ha avholdt foreldremøte før 25. 
april.

1. Fordeling av ansvar og arbeid

2. Foreldrevettreglene NFF

3. Dugnader/ kiosk



8. Eventuelt

• Marcel: det sportslige på trening – sportsligplan

• Knut Erik: klubbdommerkurs – rekruttering

• Bane klar til 9.april. Ta vekk beskyttelse på 
trenerbenk. Nett på mål, evt nett rundt bane, 
kalle inn alle trenere?

• Stian: dilemma – mindre kull, forutsigbarhet, 
eldst/yngst i sportslig plan. Fordeling lag eks.:

• 6 år, 7-8 år, 9-10 år, 11-12 år, 13-14 år, 15-16 år

• Trenerkurs, samarbeid med Ål evt HFK


