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ARSMØTE

2013

Alle som har betalt kontingent for sesongen 2013 og som er fylt 15 år er
stemmeberettiget på Arsmøtet. Støttemedlemskap på kr 300,- må være
betalt senest 1 mnd før Arsmøtet til konto 3201.46.65152 for å kunne
være stemmeberettiget på Arsmøtet. For støttemedlemskap gjelder også
15 års regelen.
Forslag til evt. saker som skal behandles må være styret i hende senest 2
uker før årsmøtet.
Det er ikke tillat å stille med fullmakt, medlemmene må stille personlig.
SAKSLISTE

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive
protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle
gru ppeå rsmeld inger.
5. Behandle fotballklubbens regnskap i revidert stand.
6. Behandle innkomne forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta fotballklubbens budsjett.
9. Behandle fotballklubbens organisasjonsplan.
10.Godkjenning av klubbhåndboka.
l1.Godkjenning av sportsplan.
12.Godkjenning av vedtektene.
13. Valg av leder nestleder og styremedlemmer:
14. Valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan.
15. Valg av revisorer
Arsmøte tirsdag 4.mars 2014 kl. 18.00 på Tjensvoll bydelshus

Tjensvoll FK - Styrets årsrapport 2013
Styret har hatt et aktivt år i 2013. Det har blitt avholdt styremøter 1 gang pr. mnd utenom i
sommerferien . Stort sett har styret vært fulltallig, varamedlemmer er blitt kaldt inn når faste
styremedlemmer har meldt forfall. Mot slutten av året valgte ett styremedlem å trekke seg og L
varamedlem har fylt denne plassen i styret. Daglig leder har også deltatt på alle styremøtene.
Styret har i 2013 bestått av følgende medlemmer:
Tor Ove Holsen - styreleder
Ine Aarre Halvorsen - nestleder
Trude Longva - styremedlem
Tormod Roth - styremedlem
Aina Bjørknes - styremedlem (trukket seg)
Gert von Hirsch -1. varamedlem
Mette Brattabø - 2. varamedlem
Styret har et godt samhold og jobber godt i lag.
Styrets arbeid har vært preget av å bygge en mer robust organisasjon og holde fokus på klubbens
økonomi. Det har også vært fokus på å øke kompetansen til styret ved at medlemmer har deltatt på
flere av kretsens lederkurs. Dette vil fortsette i 2014 samt at klubben vil ha fokus på å øke på
kompetansen til trenere og lagledere.
Klubben har en ryddig og sunn økonomi med årlige overskudd og en egenkapital rett i overkant av kr.
700.000, - pr. 31.12.13. Daglig leder Dan Pedersen har fortsatt arbeidet fra tidligere år med å skaffe
og gjennomføre dugnader som sikrer klubben en god økonomi. Han er en viktig faktor for klubben og
for at klubben skal utvikle seg videre som en solid bydelsklubb i Tjensvoll. Styret setter meget stor
pris på Dan sin innsats.
På det sportslige planet har vi, foruten serie- og cupdeltakelser, avholdt fotballskole i sommer og
med suksess arrangert innendørsturnering i Randaberg Arena med stor deltakelse. Vi ønsker å gjøre
dette til en årlig turnering samme sted, men er avhengig av å få tildelt tid av hall-ledelsen.
Klubben befester sin posisjon som en av byens store barnefotballklubb med en jevn fordeling av
jenter og gutter. Det er ca 470 aktive medlemmer i klubben, 28 lag som er med i seriespill og 5 lag
som ikke spiller i serie. A-laget vårt (menn) havnet på 3. plass i 6. divisjon. Gratulerer med innsatsen!
Når det gjelder kunstgressbanen i Sørmarken har styret jobbet for å få satt oppe et klubbhus ved
banen. Dette arbeidet vil fortsette i 2014 muligens med en midlertidig brakkeløsning i første omgang.
Klubben takker for innsatsen i 2013 og ønsker alle klubbens trenere, lagledere, støttespillere og
øvrige medlemmer lykke til i 2014.
Stavanger 13.02.14

Tor Ove Holsen
Styreleder

TJENSVOLL FK

DAGLIG LEDERS RAPPORT 2013
Som ansatt i en klubb er veldig mye ansvar liggende på daglig leder, klubbens økonomi handler veldig
mye om en driftig ansatt. I seks år har klubben gått i overskudd. Iløpet av disse årene jeg har jobbet
som daglig leder, har jeg opparbeidet meg kjennskap til flotte medlemmer og leder profiler i klubben.
Det tar lang tid å bli kjent med klubb og ens ressurser som bor i medlemmer og foreldre/ledere. Når
disse først er kartlagt så kan en begynne å delegere arbeidsoppgaver rundt omkring, først da ser en
skikkelig fremgang i en bedrift/ klubb.
Jeg har store ambisjoner på den sportslige delen i en klubb. For å få til en slik ambisjon er en helt
klart avhengig av god økonomi i en klubb. Økonomien tar veldig mye plass for en daglig leder. Det er
nesten så jeg er nødt til å si at den tar for stor plass.
Ser at en ikke får gjort alt en ønsker å få gjort på den sportslige delen, av og til føler jeg at ting blir
halvgjort og ikke med det resultat jeg skulle ønske meg.
Mulig jeg til tider tar på meg for mange oppgaver og er vel mye deltagende på ulike agendaer. Etter å
ha brukt ca. 25 helger til ulike dugnader så merket jeg kjøret på slutten av fjoråret.
Helsen min begynte å svekkes og har siden gått i 4-5 mnd. med bronkitt og virus sykdom i lungene.
Noe som resulterer i utmattelse.
Fotballturneringen gikk som en drøm og høstet god tilbakemelding. Her er det ønskelig med å få
dette gjennomført hvert år i februar/mars, helst på Randaberg arena som kan klare fra 6-8 kamper
samtidig. Det var påmeldt 110 lag på turneringen.
I år som i fjor har jeg og vært med årets fotballskoler, de fungerte veldig godt. Her prøvde vi også å
kjøre fotballskole i høstferien uten større hell.
Dugnadsånden er på en måte ikke det samme som før, her må en jobbe hardt for å få folket med seg.
Her er det stort potensial for videre utvikling.
Som daglig leder er jeg deltagende på alle styremøter, kommunale møter samt andre viktige møter
og kurs for klubbens og min egen personlige utvikling. Er også deltagende på møter som daglig
ledere kjører en gang pr. mnd.
I tillegg jobber jeg hele tiden med å fremskaffe nye sponsorer, men har ikke lykkes å komme i gang
med skilt reklame på Sørmarka kunstgress, det blir en av hovedoppgavene i 2014.
Vi har også fått til flotte arrangementer rundt avslutninger av fotball sesongen, med premiering,
underholdning og kafe.
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I tillegg har vi fått inn et årlig arrangement for ledere, der en treffes for felles hygge. Her ble det
avtalt at en flytter dette arrangementet til første eller andre helg i januar hvert år for å øke
deltagermassen.
For uten den daglige drift av klubben, jobber jeg som spillerutvikler, trener gutter 14 år (har trent de
i 8 år). Gutter f 1999 var det eneste laget som vant suverent sin avdeling i 3.divisjon.
Trener også a-laget i 6. divisjon. Her prøver jeg å bygge lag rundt egne spillere, da med forankring i
klubben. Her har vi mange spennende spillere på juniorsiden. Nå når banefasilitetene er på topp, så
bør også rekrutteringen komme deretter. A-laget gjorde en flott sesong og endte på 3. plass. En plass
under opprykk til S.divisjon.
Har fått inn Rune Hauge som en hjelpende hånd, noe som betyr enormt mye for meg og klubbens
del. Han assisterer meg på ulike områder og er virkelig en fantastisk ildsjel for klubben. Det viser seg
at hvis en jobber trinn for trinn over lang tid, så finner man de rette ressursene©
Føler at jeg og styret har gjensidig respekt og tillit i det samarbeidet vi utfører.
Med hilsen
Daglig leder, Dan Pedersen
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ARSRAPPORT FOR ANLEGG 2013
Tjensvoll FK er godt forbøyd med klubbens tildelte bane på Sørmarka. Her har vi også gode
garderobe fasiliteter i Sørmarka arena.
Klubben har jobbet for å få disp. på å få brakkerigg på Sørmarka som midlertidig klubbhus.
Dan Pedersen har vært i møter med Westco sjef Trygve Jacobsen og fått napp i en
brakkerigg på Hundvåg og Rosenborg verft.

Det har vært en del møter for å kunne få dette til.
Dan P. og Gert von Hirch har hatt flere møter vedrørende brakker og sendt ut forespørsel
om pris for frakting av brakkene.
Bilder og plassering av tiltenkte 4 brakker ved siden av hverandre er det klubben har fått
disp til.
Klubben håper å få dette på plass til seriestart 2014©
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Tjensvoll FK - Miljøklubben
Fra:

Til:
Send!:
Emne:

"Tjensvoll FK - Miljøklubben" <postmaster@tjensvoll.idrett.no>
"Tjensvoll FK" <postmaster@tjensvoll.idrett.no>
28. januar 2014 20:45
Re: Midlertidig klubbhus Tjensvoll FK - Flytting av brakkerigg

04.03.2014
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SPORTSLIG UTVALG
ÅRSRAPPORT

2013

Sammensetning:
Sportslig utvalg består av Gitle Aarre (barneleder), Andor Hjellbakk (ungdomsleder) og
Øystein Paulsen (leder).
Sportsplan
Hovedoppgaven i 2013 har vært å foreta revidering av sportsplanen til Tjensvoll FK. Det har
vært nedsatt arbeidsutvalg bestående av sportslig utvalg (Gitle Aarre, Andor Hjellbakk og
undertegnede), samt styremedlem Trude Longva. Det har vært avholdt fellesmøte, særmøte og
korrespondanse pr. maiL Forslaget til ny sportsplan ble sendt styret innen fristen den 10.
desember 2013.
Keepertrener
Sportslig leder har hatt dialog opp mot daglig leder i forhold til å få keepertrener i klubben.
Det er svært viktig å ta godt var på keeperne i klubben ved å gi dem et godt tilbud slik at de
kan utvikle seg til beste for seg selv og for laget. Keeperkunnskaper er mangelvare hos de
fleste trenerne. Det har vært kontakt med flere aktuelle kandidater. Det er ønskelig med
oppstart snarest mulig, dvs. man trenger ikke å vente til vedkommende har tatt kurs i regi av
kretsen.
En ser for seg følgende modell:
1. Faste keepertreninger hvor alle keeperne inviteres (med inndeling i grupper etter
barne- og ungdomsfotball)
2. Utarbeidelse av et hefte (med øvelser, momenter, teknikker etc.)
3. Felles keepertreningsøkt for trenerne (med gjennomgang av øvelser, momenter,
teknikker, etc.).
4. Keepertrener besøker og veileder lag som melder inn behov.
Fordeling av treningstider
Sportslig utvalg ved leder har på særskilt fordelingsmøte hatt ansvaret for fordelingen av
treningstider for ungdoms- og voksenfotballen. En anser at det har vært gjennomført en
demokratisk prosess hvor samtlige lag har fått anledning til å komme med ønsker/innspill, og
hvor det har blitt ført en saklig diskusjon under møtet. En sitter igjen med et inntrykk av at
trenernellagledeme i stor grad er tilfredse med fordelingen.

Fordeling er foretatt etter følgende kriterier: ungdomslagene har fortrinnrett til Sørmarka
fremfor barnelagene, oppsatte kampdager fra kretsen prioriteres, alle lag skal ha to treninger
pr uke (hverdager). Det er også tatt hensyn til innspill om utnyttelse av banen, slik at flere lag
trener samtidig ved at avsluttende lag fortsetter inn i påbegynnende lags treningstid. Det blir
en form for overlapping hvor avsluttende lag for eksempel har spilløvelse eller avslutning på
en banehalvdel, mens påbegynnende lag har oppvarming på den andre banehalvdelen.

Trenerforum - fysisk trening
Sportslig leder har hatt dialog opp mot daglig leder i forhold til å få avholdt trenerforum med
temaet "Fysisk trening". Daglig leder vil ta kontakt med aktuelle kandidater med kompetanse
på fysisk trening, dvs. basistrening (styrke) og hurtighetstrening. Det er et generelt behov for
styrking/utvikling av disse egenskapene for å bli sterkere, hurtigere, tåle mer, unngå skader
etc. En ser for seg et foredrag med en teoridel etterfulgt aven praktisk økt.
Møter
Det har ikke vært avholdt særskilte møter i sportslig utvalg.
Undertegnede har, sammen med daglig leder, deltatt på møte vedr. sammenslåing av enkeltlag
på samme årstrinn (Madlavoll skole - Tjensvoll skole).

Stavanger 10. februar 2014

Øystein Paulsen
Leder av sportslig utvalg
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Arsrapport fra Fair Play

Tjensvoll FK ble i 2013 med i et prosjekt om det å være en Fair Play klubb. Dette er et
prosjekt som et knyttet opp til RFK og videre til NFF.

Vi har en Fair Play kontakt i klubben. men det er slik at alle rundt lagene. spillerne og
foreldre skal jobbe sammen om dette. Vi skal alle være gode rollefigurer for hverandre. Vise
respekt for avgjørelser av dommere. trenere osv.

Fair Play kontakt presenterte litt om Fair Play på trenerforum vi hadde i vår. her ble og
foreldrevetts regler og kampvertsvester delt ut til de lag som var representert.

Vi har innført i 2013 at alle lag skal stille med en kampvert. han/hun skal ha på seg en
kampvertsvest. denne person skal ta godt imot motstanderne/dommer når de kommer. vise
dem garderober osv. hvis en har tilgang til dette. laget kan stille med kaffe til besøket som
kommer. dette er noe som kan lages av foreldre og gå på rundgang.

Vi har delt ut til noen lag en holdningskontrakt som skal signeres av spiller og trener. dette
vil vi fortsette med i 2014 slik at alle lag skal få dette.

Fair Play kontakt i klubben har vært på 2 stormøter som er avholdt i regi RFK.

Mvh Ine Aarre Halvorsen Fair Play kontakt
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ARSRAPPORT WEBMASTER

Webmaster:Rune I.Hauge

MedJemsnett
Høsten 2013 startet vi med full gjennomgang av medlemsnett og oppdatering av laglister,ubetalte
fakturaer o.l
Satser på å være ajour med laglister innen April 2014
Vi vil prøve gjennom året å få inn de utestående beløpene
Pr 31.12.13 var det kr 155 760 i utestående fakturaer!
-en del av disse er ikke reelle,men likevel et veldig stort beløpPr 31.12.13 var det kommet kr 1437 180 inn via medlemsnett

Hjemmesiden
Hjemmesiden har vært flittig brukt hele året,13701 unike treff i 2013
Det ligger litt mye info på sidene pr.i dag og vi satser på å få rydde opp i dette.
Hjemmesidekomiteen 2013/14 består av Dan Pedersen,Rune LHauge og Gert Von Hirsh
Komiteen har vært i dialog med In Business om oppgradering/ny hjemmeside, men har valgt å
bygge ny hjemmeside uten hjelp av In Business.
Den nye hjemmesiden vil benytte seg av Word press og antas å være i drift medio April 2014
Leder for dette arbeidet er Gert Von Hirsh

HHHH

ÅRSRAPPORT DAMER
Trener:ellen heggheim
Lagleder:linda lie andersen
Vi er per i dag 12 sikre spillere og 5 usikre og slik har det også vært i 2013.
Vi har ikke vært med på noen turneringer i år men har spillet i en kjekk serie.
Vi har 1 trening i uken der det har vært noe labert med oppmøte til tider pga jobb og sykdom
(skader).
Vi hadde en kjekk avslutning med masse god mat og godt humør og satser å bruke 2014 til å
bygge laget sammen og legge mer press på holdninger.

Mvhlinda
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ARSRAPPORT 2013 FOR Damer Junior
lagleder: Andor Hjellbakk
Trener begge lag: Kjetil Tollefsen, Gunnulf Rasmussen (kun vår) Reid Mikkelsen har deltatt på
forespørsel.
Jenter Junior har hatt en stall på rundt 20 spillere gjennom første del av sesongen, inkludert
hospitanter fra J16 og J14. Etter sommeren ble gruppen styrket med 9 jenter og en trener som
meldte overgang fra SIF. De ble så opprettet et lag-2 som fullførte høstsesongen. T-l kom på 2
plass i 2 div avd. 1.
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Treninger - antall og innhold
Vi har trent fast to ganger i uken og det har vært brukbart oppmøte på treningene Iløpet av året
har vi hatt noe skader som har gjort at innsatsen har variert fra kamp til kamp.

Holdninger
Vi er opptatte av å lære jentene gode holdninger og har slått hardt ned på de særdeles få tilfellene
av "udannet" opptreden som har forekommet. Fravær fra treningene uten "gyldig" grunn eller
forfallsmelding har fått direkte konsekvens for de aktuelle jentene sin spilletid i kamper. Jentene
er pliktige til å varsle på forhånd dersom de ikke møter til obligatoriske treninger. Som i fjor har vi
merket vi at jentene har mistet litt av det sportslige fokus og fokuserer mye mer på det sosiale.
Dette gjør at "vinnerinnstillingen" fremfor kampe ikke alltid er god nok.

Turneringer:
Jentene har ikke deltatt på turneringer, men reiste på treningsleir til Spania i påsken 2013.

Nye spillere i år:
Ingen nye spillere. Heidi Hundvik og Eline Gilje var bortreist i vårterminen men kom tilbake i
september. Adut Belien dro i militæret i Januar.

Spillere som har sluttet i år:
Kari Kjørholt reiste til USA i august. Ingrid løkken har slitt med bein og rygg og bestemte etter
sommeren at hun sluttet med fotball. Hedda Høivik og kristin Tobiassen gav seg litt før
sesongslutt. Ida Nygård kom inn på laget i september med stilte aldri på treninger, kun på kamp.
Hun sluttet i desember.Eline Gilje stilte kun på kamper, ikke på treninger. Status i januar 2014 er
uviss. Alle andre spillere fortsetter i 2014.

Statistikk, Kamper. mål og utmerkelser.

Spiller
Birkelan, Kristin
Bjørnø, Elisa
Dalheim, Kari
Anne
Egge, Silje
Rosnes
Espeland, Helene
Gjesteland, Anita
Gilje, Eline
Gilje, Therese
Heggheim,
Kristine
Heggheim, Maria
Hjel/bakk, Vilde
Hundvik, Heidi

Antall
Kamper
11
9

Antall
Mål

17
17
15
9

Ke

BE
Toppscorer

15
14
15
11
7
16

Utmerkelser

9
Fair Play prisen

9

S)
Be

10års pokal, Toppscorer,
Innsatspris

Mi

Høivik, Hedda
Kjørholt, Kari
Lea, Julie Tveita

8

SI
DI

9
Innsatspris, Kleppkamp

17

SI
Løkken, Ingrid
Nygård, Ida
Tobiassen, Kristin
Roth, Ellen
Åsjord, Tiril
Andersen, Linda

5

SE

6

BE

11
15
13

H(
9

Toppscorer

16

t11J

Følgende jenter ble tildelt utmerkelser for sesongen 2013. Fra venstre: Ellen Roth (Årets
hospitant), Kari Anne Dalheim (toppscorer) Helene Espeland (Årets spiller) Julie Lea (Innsatsprisen
Kleppkampen) Anita Gjesteland (Fair Play Prisen) Tiril Åsjord (Toppscorer), Kristine Heggheim
(Innsatsprisen, Toppscorer, 10 års pokal.(lnnsats lag l), Vilde Kloster Hjellbakk (Årets mål, 10 års
pokal) Eline Gilje (10 års pokal) Hedda Høivik (10 års pokal)

G(

3 spillere fikk tildelt 10 års innsatspokal. Vilde Eide, Linn Olaussen, Kristine Heggheim. Linn og
Vilde kom opp fra J16 etter sesongslutt, men Vilde valgte å slutte i januar.

Veien videre i 2013:
Etter sesongslutt fikk laget flere nye spillere både fra J16 og fra tidligere SIF 97 spillere. Også Ove
Gjesteland kom fra SIF til Tjensvoll som trener.
Vi er svært glade for å konkludere med at vår trener og ledergruppe fortsetter i 2014.
Mvh
Andor Hjellbakk
Lagleder Damer Junior
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ARSRAPPORT FOR J-16
Lagleder lag 1: Tormod Roth
Lagleder lag 2: Trude Longva
Trener begge lag: Åge Molversmyr, Kjetil Sand, Stein Sigbjørnsen og Per Ivar Jørgensen
Vi er for tiden 18 spillere. Iløpet av 2013 har vi registrert til sammen ca 30 jenter som har vært
med mer eller mindre med i gjennom sesongen.

Treninger - antall og innhold
Vi trener to ganger i uken. I tillegg var mange av jentene med til Barcelona i påsken på treningsleir .
Stor suksess.

Turneringer:
Vi har deltatt på 1 fotballcup i Haugesund i høst.

Kamper, treningstatistikk og utmerkelser, se neste 2 sider.
Takk til Åge Molversmyr som har laget denne statistikken.

Kamper 2013

Seriekamper

Andre kamper

Kampstatistikk
Antall kamper
Vunnet
Uavgjort
Tapt
Mål scoret
Mål sluppet inn

Kamper

Mål

23
5
4
14

Mål

7
10
23

2,4
3,2

Amalie Strand

Kamper

Mål

11

3

65
96

1,4
3,3

Mål

kamp

16

4

0,25

7

18

5

0,28

25
4

0,20

5

Mål
1

kamp Kamper
0,20

11

Aurora Buerskog

18

7

Beate Strongman

3

1

4

6

20

5

12

Camilla Aarre Halvorsen

14

4

0,45

0,29

Ikke-spilte
seriekamper

2,2
3,2

Mål
pr.

Andrea Molversmyr

5

pr.
kamp

2

Mål
pr.

kamp Kamper
0,27

Mål

30
5
4
21

Mål
pr.

Sp illers ta tis tikk

kamp Kamper

7

55
73

Mål

Mål
pr.

Mål
pr.
kamp Kamper

Kamper totalt

Fremmøte
ikke-spilte
seriekamper

2

Divora Ayele
Elia Henrikke Svensvik

7

1

Ellen Nygård Roth

15

6

0,40

6

21

7

0,33

2

Hanne Kristine Jensen

7

1

0,14

3

10

1

0,10

1

Hege Hestnes Brueland

2

3

5

Ida Ruud

3

4

Idun Sand

9

7

Ingvild Sigbjørnsen

18

3

0,17

1

0,17

1

7
1

0,14

7

16

1

0,06

25

3

0,12
1

Ingvild Sylthe Dahl

7

2

9

Kine Marie Landa

14

2

0,14

6

20

2

0,10

Kristine Heggheim

18

13

0,72

7

25

17

0,68

Lilet Milena Zerazion-Ghirmu

4

0,57

2

2

7

25

18

Live Riis Mossefinn

12

5

0,42

5

1

0,20

17

6

0,35

Malin Bjelland

14

2

0,14

6

1

0,17

20

3

0,15

Nora Huglen

14

1

0,07

1

15

1

0,07

10

0,50

10

0,38

5

7

6

26

5

19

Rosy Khenglot

2
20

Sunniva Freyer

14

Vilde Bin Eide

12

6

Vilde Tengesdal Jørgensen

16

7

0,14

23

1

2
1

18
1

1
1

Linn Olaussen

Stine Ekrheim

1

1
1

0,04

To lag ( 1. div og 2. div) frem til sommeren, deretter kun 2. div. Alle kamper sett under ett i oversikten her.
To seriekamper ble ikke spilt: 1 pga. at motstander ikke møtte opp, og 1 pga. vi selv ikke klarte å stille lag.

1

Treninger 2013
(til og med oktober; inntil J97 gikk til juniorene)

Vårsesong

Høstsesong

Totalt 2013

33

15

48

Antall treninger
Spillere

Antall

FremmØte

Antall

Fremmøte

Antall

Fremmøte

Ingvild Sigbjørnsen

30

91 %

13

87 %

43

90 %

Idun Sand

25

76 %

15

100%

40

83 %

Kine Marie Landa

28

85 %

11

73 %

39

81 %

Ellen Nygård Roth

27

82 %

12

80 %

39

81 %

Linn Olaussen

27

82 %

11

73 %

38

79%

Kristine Heggheim

26

79%

11

73 %

37

77%

Stine Ekrheim

25

76%

10

67 %

35

73 %

Aurora Buerskog

23

70 %

10

67%

33

69 %

Vilde Bin Eide

23

70%

9

60%

32

67 %

Sunniva Freyer

22

67 %

10

67%

32

67 %

Andrea Molversmyr

22

67 %

8

53 %

30

63 %

Hanne Kristine Jensen

27

82 %

O

0%

27

56 %

Live Riis Mossefinn

15

45 %

11

73%

26

54%

Malin Bjelland

12

36 %

14

93 %

26

54%

Vilde Tengesdal Jørgensen

16

48 %

7

47 %

23

48%

Elia Henrikke Svensvik

15

45%

8

53 %

23

48%

Camilla Aarre Halvorsen

15

45 %

7

47 %

22

46%

Nora Huglen

10

30 %

11

73 %

21

44%

Amalie Strand

11

33 %

8

53 %

19

40%

Hege Hestnes Brueland

18

55 %

O

0%

18

38 %

Ulet Milena Zerazion-Ghirmu

10

30%

O

0%

10

21 %

Aurora Ue Fjellheim

9

27%

O

0%

9

19 %

Ingvild Sylthe Dahl

8

24%

1

7%

9

19 %

Rosy Khenglot

8

24%

1

7%

9

19 %

Ida Ruud

O

0%

7

47%

7

15 %

Beate Strongman

5

15 %

O

0%

5

10%

Hani ?7

O

0%

4

27 %

4

8%

Hibo ?7

O

0%

4

27 %

4

8%

Divora Ayele

1

3%

O

0%

1

2%

Oda ??

O

0%

1

7%

1

2%

Fremmøte/deltagelse i samtidig juniorkamp medregnet (totalt: Kristine 15; Ellen 10)
Mangler opplysninger om 2 treninger; kan endre litt på rangeringen

Utmerkelser:
Innsats: Kristine Heggheim
Fair Play: Aurora Buerskog
Årets spiller: Ingvild Sigbjørnsen
Spesialpris: Malin Bjelland

o

ARSRAPPORT FOR JENTER 2000
Trenere: Stein Arne Pallesen og Øystein Paulsen
Lagleder: Trine Hove Bjørnsen
Foreldrekontakt: Cathrine Blindheim

Jenter 2000 har i løpet av 2013 vært 22 stk. Antall spillere er relativt stabilt. 3 spillere valgte å
slutte etter Danaeup, mens en spiller sluttet ved årsskiftet. I 2013 ble årskullene 2001 og 2000 slått
sammen. Vi fortsetter arbeidet med å skape en god lagfølelse slik at jentene har lyst til å fortsette
med fotball opp i junioralder.

Treninger - antall og innhold
Vi har hatt 3 treninger pr. uke og jentene er treningsivrige. Vi har gode treningsforhold i Sørmarka
arena.
Laget har to gode og engasjerte trenere som jobber iherdig for å utvikle jentene sine
fotballferdigheter.
I april arrangerte vi treningshelg i Sørmarka arena, med sosial samling på lørdagskvelden.

Spillere - som har deltatt i seriespill 2013:
Karoline Tollefsen
Nicole Sandhaug ( sluttet høst 13)
Kari Hognestad
Amalie Pallesen
Regine Nordvik
Hanne Engeseth
Emma Blindheim
Hanna Paulsen
Sara Eskildsen
Helene Dreyer
Anna Louise Sunde ( sluttet høst 2013)
Karoline Krag ( sluttet høst 2013)
Ane Hove Bjørnsen
Elise Årsland
Vilde Gitmark
Jenny Holme
Hanna Lundal
Rebekka Reinsnes
Nora Heggheim
Ida Ekrheim
Marthe Lea
Ingrid Trondsen ( sluttet høst 13)

Kamper:
Jenter 2000 spilte i 2013 i 1. divisjon i sin første sesong med 11 'fotball. Det ble mange spennende
kamper. Vi endte til slutt på 6 plass av 10 lag. Vi avsluttet serien med å slå Sandved som tok 2.
plassen i puljen.
Vi gleder oss til en ny sesong i 1. divisjon med mange utfordrende kamper.
Vi hadde også meldt på et lag i Tserien . Dette for å ivareta 2001 jentene samt å ha et kamptilbud
til de som fikk sp ille lite på 11 'laget.

Turneringer:
Jenter 2000 deltok for første gang i Dana Cup. En uke i juli var vi 18 jenter og 4 voksne i Hjørring og
hadde en fl.o tt opplevelse.
Jentene kvalifiserte seg til A sluttspillet - flott Innsats, men tapt~ dessverre første kamp i cupspillet
1-0.
I november deltok jentene i vintercupen i Kristiansand. Også her kvalifiserte vi oss til A sluttspill.

Side 1 av 2
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"Jens Kristoffersen" <jens.kristoffersen@lyse.net>
"Tjensvoll FK - Miljøklubben" <postmaster@tjensvoll.idrett.no>
1. februar 201416:08
Arsrapport jenter 2002

Hei
Her kommer årsrapporten fra jenter 2002.

> 1. Trening.
> Trener er Nils Hoem Hegre og lagleder Jens Kristoffersen.
Vi trener to ganger i uken, tirsdag (90 minutter) og onsdag (75 minutter). Treningsfri i ferier og i
desember.
> Det ble gjennomført 49 treninger i 2013. Av de spillerne som har vært med i hele år var det et
gjennomsnittlig oppmøte på 30 ganger (61 %). Medianen var 36 (73%). Meste oppmøte; 40. Minst
13. Vi teller oppmøtene og deler ut premier for beste oppmøte.
>
> Generelt er vi veldig fornøyd med oppmøtet. Stort sett er det en god gjeng som stiller til trening.
Litt sykdom og forfall pga diverse arrangementer må man regne med. Likevel håper vi på enda bedre
oppmøte % neste år. Spesielt ønsker vi at de som hadde lavest oppmøte prosent, møter opp oftere.
Fokus på treningen i år har vært individuelle ballferdigheter, spesielt dribling og langpasninger /
skudd.
>2. Kamper
>
> Vi spilte 17 seriekamper. Det ble 4 seire, 2 uavgjort og 11 tap. Resultatene er ikke imponerende,
men mange kamper som vi har tapt har vært relativt jevne. Jentene er svært gode tapere, og vi ønsker
ikke være alt for opptatt av resultatene. På sett å vis er vi litt offer for vår egen rekrutteringssuksess.
Jo flere nye spillere, jo svakere blir det gjennomsnittlige nivået. En tredjedel av jentene holder et
høyt nivå, en tredjedel er gjennomsnittlige og en tredjedel har et stort forbedringspotensial.
>
> Vi har deltatt i 6 cuper. (Sola cup- inne, Tjensvoll cup, Sola cup-ute, Agder cup, Vidar cup og
Bendit cup). For første gang var vi på en cup med overnatting (Agder cup). Noe som fungerte så bra
at vi tenker å gjenta dette til neste år, men sannsynligvis på en anne cup.
>
> Vi har spilt 3 treningskamper. To av dem mot gutter 2004.
>
> I tillegg har endel jenter deltatt på gatecup, internturnering , "Team Tjensvoll" og fotballskole. Det
har med andre ord vært mulig å være med på mange fotballaktiviteter i år. Vi ser helt tydelig at de
jentene som deltar på mye utvikler seg fortest.
>
> Vi spilte for første gang 7er fotball i år. Vi har stort sett valgt å spille 3 2 1 formasjon. Det fungerer
som regel bra defensivt men kan av og til bli litt tynt fremme. Kanskje vi prøver oss frem med andre
formasjoner neste år?-Planen har vært å stille med 10 spillere, alstå 3 reserver. Ikke fler og ikke
færre. Dette har fungert bra men krever god planlegging.

> 3. «Fair play» (Holdninger, oppførsel etc)
> Generelt er det god tone og oppførsel hos spillerne. Vi opplever mye glede og god lagånd på
trening og kamper. Men det er viktig å holde fokus på dette og noen utfordringer er det. Det jentene
oftest klager på er at noen andre jenter har sagt noe de har reagert negativt på. For eksempel at de har
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fått kjeft for å ikke sentre ballen, at de ikke sparker ut for nok, at de ikke plasser seg riktig på banen
te etc.
Vi har gjennomført to kombinerte spillermøter I fester, der vi både prøver å lære bort litt fotball teori,
snakke om hvordan vi har det sammen, samt ha det gøy sammen. Vi er oppmerksomme på at det
sosiale er nesten like viktig som selve fotballen for jentene våre.

> 4. Spillergruppen
> Ved utgangen av 2013 var vi 17 spillere. 9 fra Madlavoll og 8 fra Tjensvoll skole. Det har begynt 5
og sluttet 3. Det har sluttet tre. Noen spillere har spilt i snart seks år og noen er helt nye. Gruppen
preges av store forskjeller i ferdigheter, noe som gir noen utfordringer i trening og kamp. Men vi er
først og fremst glade for at gruppen vokser og tar det som et tegn på trivsel på laget.

Hilsen Jens Kristoffersen
Lagl der j enter 2002=-
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ARSRAPPORT FOR ....
Lagleder lag 1: Geir Holst-Jæger
Lagleder lag 2: Geir Holst-Jæger
Trener begge lag: Ingebjørg Wathne

Vi er for tiden 19 spillere fordelt på 10 for Jenter 2004 og 9 for Jenter 2005. Begge
lagene har vært påmeldt til serien og hatt stor glede av å spille kamper mot andre lag.
Vi har felles treninger.

Treninger - antall og innhold
Vi trener to ganger i uken i sommerhalvåret og en gang ute i vinterhalvåret. Alle deltar
på minst en trening hvor det er mye fokus på kondisjon, samspill, pasninger og skudd.

Holdninger
Vi er opptatte av å lære jentene gode holdninger, både overfor hverandre og motspillere.
Det samme gjelder å møte opp på trening og til kamp og gi full innsats på trening og i
kamp. Vi er også opptatt av å holde en sosial profil rundt laget og har flere
arrangementer i løpet av året, både til sommer og jul.

Minimerket
N/A.

Turneringer:
Vi har deltatt på flere turneringer i løpet av året som har gått. Det er alltid like kjekt å
delta og ikke minst den sosiale rammen rundt og få pokal er like viktig som innsatsen på
banen. Noen kamper er vunnet og noen tapt, totalt sett er jentene fornøyd med
innsatsen de legger inn.
Klepp IL turnering
Madla IL turnering
Tjensvoll turnering
Vaulen Vårcup

Nye spillere i år:
Sunniva J2005
Leah J2004
Spillere som har sluttet i år:
N/A
Spiller statistikk:
N/A

Kamper:
J2004 - 13 kamper
J2005 - 13 kamper
(Bruk gjerne noen bilder i rapporten)
"Fornøyde gutter og jenter viser frem pokalene"

DETTE R BAR ET EKSEMPE - Minimum er lag spillere og antall kamper
Frist for innlevering av 20 13 årsrapporter og statistikk cr
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Tjensvoll FK

+ 50

Sesongen 2013
Det var kun en pulje med

8 lag i 2013

Tjensvoll spilte 14 kamper - 4 seire - 3 uavgjort og 7 tap, noe som endte på 5. plass
Vi slo imidlertid Algård som ikke hadde tapt på 10 år med 3-0
Vinner av puljen blei Algård med Klepp, Sandnes Ulf, Brodd og Tjensvoll på de neste plassene
Vi hadde da Mestra, Sif og Madla bak oss.
2 treninger i uken, delvis sammen med Sit.
Laget har i 2013 benyttet 15 spillere. Frode Hult og NOrman Riise hadde alle 15 kampene
Toppskorer blei Dan Pedersen med 9 mål.
Arsmøtet blei avholdt i November og John Arne Karlsen blei gjennvalgt som oppman.
Den årlige turen gikk i 2013 til Warsava med 8 deltakere
Arets spillere

kampe

Nils
Norman Riise
Frode Hult
Svein Heggen
Bernt Randeberg
Oscar Røstelien
Jane Tønnesen
Atle Sørensen
Gert von der Hirch
Alf Ole Tjøstheim
Age Bjørnsen
John Arne Karlsen
Dan Pedersen
Petter Pedersen
Frode Kleppe

13
14
14
12
10
5
13
12
11
5
4
2

mål

2
4
7
8

12

9
3

4
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Tjensvoll FK

+ 50

Sesongen 2013
Det var kun en pulje med

8 lag i 2013

Tjensvoll spilte 14 kamper - 4 seire - 3 uavgjort og 7 tap, noe som endte på 5. plass
Vi slo imidlertid Algård som ikke hadde tapt på 10 år med 3-0
Vinner av puljen blei Algård med Klepp, Sandnes Ulf, Brodd og Tjensvoll på de neste plassene
Vi hadde da Mastra, Sif og Madla bak oss.

2 treninger i uken , delvis sammen med Sit.
Laget har i 2013 benyttet 15 spillere. Frode Hult og Norman Riise hadde alle 15 kampene
Toppskorer blei Dan Pedersen med 9 mål.
Arsmøtet blei avholdt i November og John Arne Karlsen blei gjennvalgt som oppman.
Den årlige turen gikk i 2013 til Warsava med 8 deltakere
Arets spillere
Nils
Norman Riise
Frode Hult
Svein Heggen
Bernt Randeberg
Oscar Røstelien
Jone Tønnesen
Atle Sørensen
Gert von der Hirch
Alf Ole Tjøstheim
Age Bjørnsen
John Arne Karlsen
Dan Pedersen
Petter Pedersen
Frode Kleppe

mål

kampe

13

14
14
12

4

10

7

2

5

13
12
11

8
5

5
4
2

12

9

3
4
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ARSRAPPORT FOR A og B-Iag herrer
lagleder lag 1: Rune I.Hauge
lagleder lag 2: Rune I.Hauge
Trener A- lag:Karl Fredrik RØsland*, Dan Pedersen,Rune I. Hauge
A-laget er for tiden inne i et generasjonsskifte og vi er pr.dagsdato kun 13 spillere i troppen.Men
det jobbes iherdig med nye spillere og samtidig få opp JR spillere.
Vi er også uten fast hovedtrener,men her er det ting på gang og vi satser på å ha trener på plass
innen kort tid.

Treninger - antall og innhold
I 2013 sesongen trente vi fast på Mandager og Onsdager,men hadde enkelte Torsdagstreninger
innimellom.

Holdninger
I A-lagsgruppen har det vært enighet blant guttene om å bøtelegge for:
-for seint oppmøte
-ikke gi beskjed om fravær
-feil kampbekledning
-bruk av kamputstyr på trening
Dette har fungert greit og det har vært en god tone blant guttene hele sesongen.

Trenere
*Vi startet sesongen med Karl Fredrik Røsland som hovedtrener.Men p.g.a vanskelig jobb og bo
situasjon, valgte han å trekke seg etter kun 2 kamper.Dan Pedersen overtok treneransvaret og
med god hjelp av Rune LHauge, klarte vi å redde sesongen.

Turneringer
I 2013 var vi kun med i seriespill og var lenge med i kampen om opprykk.Desverre ble Madla 2 og
Sola 2 de to sterkeste lagene og de rykket opp.TFK endte på 3 plass.

Nye spillere i år
Christoffer Clausen
Honar Iw(fra SIF)
Bård Ledaal(fra Varegg)

Spillere som har sluttet i år
Daniel Eseraghi(lagt opp)
Jens Gjersem Nygård(til Madla)
Bård Ledaa/(til Vaulen)
Hans Østebø(studie pause)

Habibi Ayoub(lagt opp)
Trond Flordalen(går over til Oldboys)
Jan Egil Tengesdal(over til Oldboys)

Spillerstatistikk

MållAssist kongene
Roy Bjørkmo
Robert Olsen-Rønsberg
Hammi
Stian Sigvaldsen
Trond Flordalen
Christoffer Clausen
Habibi Ayoub
lan Egil Tengesdal
Frederick lames McGregor
Honar Ismail

Mål

14
14
12
5
3

2
1
2
1
1

Kamper
TFK-Madla 2: 1-2
Sesongstarten var hjemme mot Madla 2
Tjensvoll styrte kampen fra start til slutt,men hadde desverre en av de dagene der
ingen ting stemte. Madla 2 hadde 4 avslutninger på mål,og når 2 av de da går inn
så har man ikke marginene på sin side.
Kamp 2:
Sola 2-TFK: 6-5
Dette var en kamp som hadde alt.Tett og jevnt gjennom hele kampen der vi rota
bort seieren på taktiske blundere.Sola 2 fikk ikke mindre enn 2 straffespark(begge
korrekte) og Tjensvoll fikk 1 mål anullert(ikke korrekt.Til og med Sola ledelsen
reagerte på dommeravgjørelsen)
TFK-Vaulen 2: 4-0 ©
Endelig kom seieren. På hjemmebane mot Vaulen 2 var det aldri tvil om hvem som
var best.Vi styrte kampen og slapp aldri Vaulen til .• Årets første seier var i boks

Assist

6

15
5
1
4
O

11
O
O
O

Vi suste videre og vant de påfølgende 4 kampen,med ikkje mindre enn 25-3 i
målforskjell.Da sommerferien kom, var vi godt med i toppen og kjempet om
opprykk.
Vi startet høstsesongen greit med 4-2 over Sidd is 2.
Men tapte igjen for Sola 2 og Madla 2 og da var opprykkstoget desverre gått.
Men alt i alt så var det en solid sesong og vi sier oss fornøyd med sluttresultatet og
jobber videre mot opprykk i 2014.

B-Iag
Tjensvoll FK's B-Iag kom ikke på banen før på høsten 2013.Vi hadde da mange
spillere og alle ønsket ikke spille A-lags fotball. Etter samtale med kretsen, fikk vi
komme inn i 8 div-7'er serien.
B-Iaget brukte en rekke spillere i løpet av høsten og endte på 5 plass av 9 lag. Dette
til tross for at de andre lagene hadde spillt 8 kamper da vi kom med.
P.g.a stort frafall av spillere, er det usikkert om det blir B-Iag i 2014

A-lag 2013
Bakerst fra venstre:Magnus DybviglHabibil Trond FlordalenlOtto StrandlAlexander Erkam
JohnsonlFrederick McGregorlHammilAlexander Sørensen
Foran fra venstre:Rune I:HaugelRobert Olsen RønsberglHonar IwlKristian SøylandlJan Egil
TengesdallStian SigvaldsenlArnt Ove Engelien og Dan Pedersen
(ikke tiistede;Sindre ElverumIRoy BjørkmoIEinar ØvstedailChristoffer Clausen)

Tjensvoll FK's B-Iag kom ikke på banen før på høsten 20l3.Vi hadde da mange
spillere og alle ønsket ikke spille A-lags fotball.Etter samtale med kretsen, fikk vi
komme inn i 8 div-7'er serien.
B-Iaget brukte en rekke spillere i løpet av høsten og endte på 5 plass av 9 lag. Dette
til tross for at de andre lagene hadde spillt 8 kamper da vi kom med.
P.g.a stort frafall av spillere, er det usikkert om det blir B-Iag i 2014
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ARSRAPPORT FOR GUTTER 1999
Lagleder lag 1: Dan Pedersen
Trener begge lag: Dan Pedersen
Laget er det eneste laget i klubben som vant sin avdeling i 3.divisjon. De vant suverent.

Holdninger
Disse guttene har jeg trent siden de startet med fotball som 5-6 åringer. Noen har etter hvert
prøvd segt i andre klubber, men er så kommet tilbake.
Nå er de et blandet lag med mange spillere fra SIF og Madla. Så her er en stor utfordring i å få den
rette holdningene på gruppen.

Turneringer:
Deltok i Plussbank cupen i Kristiansand med. Laget var et mål unna a-sluttspill, men vant b-puljen
over Arna Bjørnar.
Spillere som deltok:
Jan Oskar Pedersen, 4mål
Sven Helgesen, 5 mål
Vetle Lie Andersen, 12 mål
Emil Pedersen, 2 mål
Vegar Amdal, 1 mål
Mohammed Raji
Charles Rekno, 4 mål
Mathias Oselan, 3 mål

Nye spillere i år:
Alexander Wagner
Sven Helgesen
Vegar Amdal
Øystein
Moi

Spillere som har sluttet i år:
Akira Bentley
Jonas Bergesen

Spiller statistikk:
Jan Oskar Pedersen, 18 kamper 10 mål

Didrik Reiistad 12 kamper, 1 mål
Sven Helgesen, 18 kamper, 18 mål
Alexander Wagner, 18 kamper, 14 mål
Mathias Oseland, 18 kamper, 12 mål
Vegard Amdal, 15 kamper, 3 mål
Martin Husebø, 4 kamper, O mål
Marius Halvorsen, 8 kamper, 1 mål
Moi, 6 kamper, 4 mål
Øystein, 6 kamper 5 mål
Biak, 12 kamper 4, mål
Vetle Lie Andersen, 7 kamper, 12 mål
Akira Bentley, 4 kamper, 1 mål
Charles Rekno, 18 kamper, 20 mål
Gutter 2001 som hospiterte
Casper Halvorsen 6 kamper, 8 mål
Sindre Westrheim 6, kamper, 4 mål
Johan Knudsen, 6 kamper, 3 mål
Skjalg Skorstad, 6 kamper, 1 mål
Erlend, 2 kamper, O mål
Tobias Rosseland, 4 kamper, 2 mål

Gutter 1999 er et sammensveiset lag med mange minoritets ungdom på laget. Kan av og til vel
aktiv og utfordrende ungdom.
Har veldig liten støtte hjemmefra, kun av og til noen få som kan kjøre til kamper.
Må trekke frem Sandra Ommundsen som eg god hjelpende hånd både til kamper og turneringer.
Jeg har hatt alt av ansvar for laget, lagleder, pappa til Jan Oskar, kjøring til hver kamp med to biler
fra meg, kjørt til turneringer og lagt til rette sosiale aktiviteter på bydelshus, i Sirdal m.m.
Merker jeg har fått kjørt meg dette året og må ha hjelp til dette laget.
Med hilsen trener og altmuligmann for laget, Dan Pedersen
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ÅRSRAPPORT FOR GUTTER f/2001
SESONGEN 2013
Lagledere: Elisabet Saga. Tjensvoll 1
: Anders Skorstad. Tjensvoll 2
Trenere: Jim Ruben Halvorsen
: Sigve Knudsen
: Gert von Hirsch

Sesongen startet som vanlig med 2 treninger i uken, men vi justerte dette fort til 3 treninger i
uken.
Der vi trente mandager på Sørmarka arena, onsdager på Haugtussa og fredager på Sørmarka
arena.
Etter hvert ut i sesongen har vi trent bare på Sørmarka Arena.
Fantastisk bra bane sammenliknet med grusen på Haugtussa.
Treningsoppmøte har vært relativt bra med en kjerne på 11-15 spillere som har møtt trofast av
totalt 27 spillere som var innom laget. Noen sluttet til sommeren og noen komm til på høsten.
I år fikk vi med Gert på trener siden, slik at vi har vært 3 trenere i år. Dette har vært veldig greit
siden man ikke alltid har tid til å stille opp.
I år har vi deltatt i 3 turneringer. Tjensvoll innendørsturnering i Randaberghallen, Vaulen vårcup,
og Agder cup med overnatting.
I serien har vi stillt med 2 jevngode lag. Der nivåforskjellen på de enkelte spillerne på hvert lag
også har vært stor.
Tjensvoll 1 vant alle sine kamper i serien med unntak av 1 kamp.
Tjensvoll 2 vant alle sine med unntak av 2 kamper og 1 uavgjort.
Vinnerresultatene har vært formidable ofte med tosifret seier.
Begge lag har spilt 12 kamper i serien for 2013
I år fikk Kim Daniel von Hirsch årets spillerpris for Tjensvoll 1
Skjalg Skorstad fikk årets spiller pris for Tjensvoll 2
I år har Gutter 2001 bestått av disse spillerne.

Tjensvoll 1
Ca sper
Tobias R.N.
Con nor
Jørgen
Jonatan (sluttet til sommeren)
Johannes (sluttet til sommeren)
Kim Daniel
Magnus
Endre
Isah (G02)
Erik
Emil ( flyttet tilbake til Sverige til sommeren)
Stefan
Sondre
Tjensvoll 2
Johan
Sander
Sindre
Skjalg
Ola
Erlend
Benjamin
Sami
Ole Herman
Tobias K.H.
Martin
Bjørn
Balder
En stor takk til alle sammen som har stillt opp.
Årsrapport skrevet av Trener
Jim R Halvorsen

Årsrapport for gutter 2002, sesongen 2013.
Spillere og kamper.
Elias 17
Mikael14
Ulrik 17
Jakob 16
lukas 15
Endre 17
Aaron 17
Gard 16
Henrik 15
Kevin 8
Joakim 13
Ruben 12
Jonas 16
Nye spillere 2014; Isa
Spillere ut; Ruben (ishockey), Joakim (kick boksing)
Turneringer; Madla-cup, Vidar - cup. Vi har hevdet oss bra i turneringene.
Treningskamper mot Vidar og Madla.
Vi har trent 1 gang i uken, samt ekstratreninger på lørdager.
Oppstarten i 2014 har vært lovende med 2 treninger i uken på kunstgress.
Hilsen Stian Auklend
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ARSRAPPORT FOR Gutter 2004
Lagleder lag 1:
Trener lag 1:
Hjelpetrener lag 1
Lagleder lag 2:
Trener lag 2:

Tor Markhus
Lars Aamodt
Rolf Ravndal
Eirik Hinna
Tore Halvorsen

Vi var i 2013 ca 20 spillere fordelt på to lag. Guttene går stort sett på Tjensvoll eller Madlavoll
skole, og lagene er delt noenlunde etter skole.
Fra januar 2014 har vi slått oss sammen og har tenkt å melde på 3 lag til den kommende sesongen .

Treninger - antall og innhold
Vi har trent to ganger i uken, tirsdager på Bydelshusbanen og torsdager på Haugtussa Grusbane
(Lag 1)

Holdninger
Vi er opptatte av å lære guttene gode holdninger, og vi har innført enkle regler å forholde seg til
når vi trener.De skal være stille og ikke sprette ballen når trener snakker. Guttene forholder seg
stort sett til dette, selv om enkelte må minnes på reglene innimellom.

Minimerket
Vi har ikke arrangert merketester

Turneringer:
Vi har deltatt på Vidar Miniturnering, Hinna mini turnering, Tjensvoll internturering, Rema Cup og
Sola Cup i 2013

Nye spillere i år:
5-6 gutter har begynt ila året.

Spillere som har sluttet i år:
5-6 gutter har sluttet ila året

Spiller statistikk:
Lag 1

Navn
Magnus Karlsen
Heine Aamodt
Sivert Dørum
Erik Hirth Markhus
Narubed Kohsungnoen
Ola Knudsen
Massil Ait saadi (ny 2014)
Isak Langen-Ravndal
Erik Iversen {sluttet}
Markus Aasen Navelsaker (sluttet pga flytting til Jørpeland)

lag 2

Navn
Andreas Halvorsen
Camiran Ubdo
Erik RefsJand Gundersen
Eskill Aass (Ny 2013)
Henrik van der Hoeven
Kristian Fatland-Øye
Kristoffer Mørenskog Hinna
Lars Dreyer (Ny 2013)

Lennart Larsen Håvarstein
Sindre Sirevaag (Ny 2013)
Teodor Kristoffersen
Isac Remøy (Sluttet)
Niklas (Sluttet)
Sindre (Sluttet)
Marius Hoff (Sluttet)

TJENSVOLL FK
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ARSRAPPORT 2013
Gutter f. 2005 lag 1
Trener: Lars Gunnar Karlsen (hovedtrener), Jørn Ramberg, Endre Jacobsen
Lagleder (oppmann): Janne Gunn Helle
Ved utgangen av 2013 bestod laget av 13 flotte gutter, 3 engasjerte trenere og oppman.
Det har gjennom året vært god teknisk fremgang på samtlige spillere. Alle guttene er nå viktige
bidragsytere i laget med god innsats både på trening og i kamp.

Treninger - antall og innhold
Vintersesong: 1 trening/uke innendørs, sesong: 2 treninger/uke utendørs + kamper
Treninger fast opplegg:
1) Samling med repitisjon av regler/taktikk (innhold varierer)
2) Oppvarming med ball. Alle har hver sin ball, fokus på teknikk og balanse (bøy i
knærne/tyngdepunkt/bruk armene). Fokus har vært på å lære å gjøre det riktig, etter hvert
å gjøre de samme øvelsene hurtig (eks. føring av ball med innerside og ytterside, begge
føtter samt rulling av ball under fot forlengs og baklengs etc. )
3) Normalt 2 forskjellige øvelser (stor variasjon i øvelsene)
4) Spill (ofte med tilbakemeldinger underveis)
5) Avslutter normalt med samling i sirkel og Tjensvoll-rop
Forskjellig fokus ila året, men primært på teknikk, innsats, fokus og senteringer. Etter sommeren
begynte vi med å tildele posisjoner på banen i spill på treningene (diamantformasjon).

Holdninger
Regler
1)
2)
3)

som har blitt repetert etter behov før start av treningene har vært følgende:
Innsats, innsats, innstats og sentringer
Høre på treneren og holde konsentrasjon
Nulltoleranse for å si noe negativt om lagspillere både på trening og på skole (ros gjør god
og ris gjør dårlig).
4) Ikke lov å snakke om klasse på trening - Vi er et lag.
5) Guttene får aldri lov å bestemme hvem de spiller sammen med
Punkt 1 og 2 repeteres fortsatt ofte. Resten av punktene sjelden behov for å repetere lenger.

Spillerstall
laget bestod ved inngangen av året av 15 spillere, og ved utgangen av året av 13 spillere.
Vi har gjennom året fått en ny spiller og hatt 3 spillere i avgang (2 sluttet til fordel for
håndball/ishockey og en har midlertidig flyttet utenlands med familien).

Kamper:
Det ble meldt på ett lag i serie etter en runde med foreldre der ekstra støtte og eventuell splitting i
2 grupper ble diskutert. På grunn av færre kamper, ble det konkludert at det skulle spilles minium
3 turnering. Spillerne ble delt i 2 grupper slik at ene gruppen spilte kamp mens den andre hadde
trening når det var kampdag. Gruppesammensetningen ble variert i løpet av sesongen for å unngå
at det ble etablert 2 faste lag. Gruppesammensetningen har i tillegg blitt variert på turneringene.
Det har bevisst blittt satt sammen grupper på tvers av klassene på skolen med tilnærmet lik
fordeling mellom klassene for å unngå fokus på klassekamerater.
laget spilte totalt 12 kamper dvs hver spiller spilte 6 eller 7 kamper i serien.
Totalt 9 ekstra kamper i turneringer (ca halvparten spilte alle disse)
Noen (mellom 25-35%) har deltatt påTjensvolllnsider Cup.

Turneringer:
Vi har gjennom året deltatt i tre turneringer, samtlige ganger med to lag for å sikre god spilletid på
spillerne ettersom seriekampene i praksis har vært delt mellom guttene. Vi har deltatt i Tjensvoll
Cup Randaberg Arena (februar), Randaberg (juni) og Conoco Phillips Cup Tananager (september)
Generelt svært god innsats, guttene har jobbet sammen og feriet som lag. Turneringene har vist
seg å gi svært god effekt på lagfølelse og innsatsen har også vært god.

ÅRSRAPPORT GUTTER 0512
Lagleder/trener LInda lie andersen
Vi har nå 8 spillere i stallen men skal slås sammen med hele 05 gruppen.
Vi har jobbet mye med holdninger og startet opp med fearplay spiller i august.
Denne spilleren hadde i oppgave å ta imot/møte motstader lag, hilse på dommer og ellers
holde en god holdning på banen ang både motstandere og medspillere.
Vi har fått mange positive tilbakemeldinger på dette og ungene har vokst og er mer opptatte
av å vise hvor flinke de e på det.
Fks hjelpe motstandere opp etter fall oppmuntre og glede hverandre.
En spiller har fått vært med å hospitert på 04 og der kommer vi til å forsette i år.
Vi hadde 3 spillere og en trener som gav seg i år .
Vi har vært med på 3 turneringer som har gått både og.
Vi var med på brodds fargerik moro og stilte selvfølgelig opp som gule og kule.
Har også vært med på gitle sine miks turneringer som har vært kjempe gøy.
r alle kamper i år har vi ikke hatt fravær fra spillerne.
Vi har hatt pizzakvelder, filmkveld; joggedag osv utenom treningstidene for å skape et
samhold utenfor banene.
Vi la også opp en kveld med setting av regler og forventinger vi hae til hverandre både jeg og
guttene.
Vi vant penger i folketoget som vi brukte til actionball med pizza og julestrømper som en
avslutning.
Følgende spillere har fullført sesongen med gutter OS/2
Svein erik lie andersen
Lukas emanuelsen
Rafael gomes
Noah fagerland
Eigir solmunde
Yunnis ibrahim
Theodor strømsvold
Anders mæland
Nå går vi inn i nytt år med ny spiller lukas lenemark
Og ny trener johan lenemark
Sammen med 0511 trenerteam, ogjeg trekker meg litt i bakhånd som lagleder og hjelpetrener
når det trengs.
Mvh linda

Arsra pport for gutter 2006

2013

Lagleder: Siri Frostestad
Trener: Gitle Martell Aarre

Vi er for 12/13 spillere. Noen har sluttet Iløpet av året og noen har kommet til

© på slutten av året

kom der til 4 til, så i desember var vi 16 gutter.
Trening:
Vi trener en gang i uken, hver mandag. Vi trener på grusbanen ved bydelshuset, vi prøvde oss p~ to
treninger i uken etter påsken, men det var ikke så stort oppmøte, så vi gikk ned igjen til å trene en
gang i uken.
Vi har spilt mange treningskamper i tillegg til serien. Gitle ordner og organiserer slik at guttene får
spille mange kamper©>

Turneringer og kamper:
Vi har vært med på flere turneringer (4stk), og guttene synes det er veldig gøy. Vi har også laget vår
egen «turnering» på Sørmarka arena.
Vi spilte 11 kamper i serien, og vi vant nesten alle

© vi har mange ivrige og flinke gutter. Siden vi var

12 gutter i serien, og bare ett påmeldt lag, delte vi laget inn i tre grupper, som rulerte fra kamp til
kamp. Det fungerte greit for guttene, alle fikk spille sammen.

o

Arsrapport gutter 2007, sesongen 2013

G2007 startet opp sesongen i januar 2013 i gymsalen på Tjensvoll skole . For noen var dette et første
møte med organisert fotball, mens andre hadde allerede praktisert lagspill i barnehage, eller på
løkka. Uansett utgangspunkt, felles for alle var gleden over å kunne springe rundt på parketten,
jagende etter fotballen. Gjennom vinteren var vi rundt 18 gutter på trening hver mandag
ettermiddag, hvor hovedfokus ble lagt på ballfølelse, samt å kommunisere de mest elementære
reglene. Det har naturligvis blitt vektlagt masse spilletid gjennom hele sesongen.
Laget deltok på Tjensvolls egen turnering i mars og det var spente gutter som skulle spille mot andre
lag for første gang i karrieren. Hva som var turneringens høydepunkt vites ikke, men at det var en
stolt gjeng som mottok premie etter siste kamp levnes ingen tvil. Dette gav mersmak!
Laget kom i gang med utendørs trening i april og treninger har blitt avholdt ukentlig på gressbanene
ved Haugtussa. Det ble meldt på tre lag til spill i serien og lagene ble vilkårlig fordelt. Deltakelse i
seriespill medførte to økter med fotball enkelte uker, noe som ble godt mottatt av spillerne selv. De
kunne sikkert spilt hver dag om de fikk muligheten til det.
Spillergruppen økte ytterligere etter skolestart, og selv med noen frafall har det vært 20-22 spiller på
enkelte treninger.
På høsten deltok laget i Havørns turnering som ble avholdt på klubbens flotte anlegg på Tananger.
Det var baneåpning av ny kunstgressbane samme dag, så det var ingenting å utsette på fasilitetene . I
følge guttene ble det seier i hver kamp. Nå er selvsagt resultatene underordnet i en barneturnering,
det vesentlige er spilleglede, entusiasme og lagånd. Det var kjekt å se disse elementene i herlig
forening ute på banen! Dagen ble kronet med premieutdeling a la "Champions League".
Sesongen ble avsluttet i slutten av oktober etter noen relativt fuktige og kalde høstkamper. Været til
tross, spillegleden var høyst tilstedeværende til siste spark på ballen.
Gruppen startet opp med innetrening i november og benytter både gymsalen på Tjensvoll skole og
Madlavoll skole til gjennomføring av trening. Det kan meldes at gruppen i skrivende stund teller
rundt 25 aktive gutter.
Takk for en minnerik sesong 2013!
Andreas og Sverre

TJENSVOLL FK
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ARSRAPPORT FOR GUTTER 2008
Sesongen 2013
laget startet opp i Høst og det deltok 12 spillere på første trening.

Laget trener 1 gang pr. uke i Tjensvoll gymsal. Trener er Rolf Jegervatn .
I desember har antallet spillere økt til over 14medlemmer. Flere har meldt at de vil begynne på
TFK's 2008 lag, så kanskje gruppen blir 20 før sesongen 2014 er i gang.
Med hilsen Dan Pedersen

Til årsmøtet i Tjensvoll FK

UTIALELSE TIL REGNSKAPET FOR 2013
Vi har revidert årsregnskapet for Tjensvoll FK i henhold til Regnskaps- og
revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges idrettsforbund og
olympiske og paralympiske komite. kapittel 4.
Arsregnskapet for regnskapsiret 2013 viser et overskudd på kr 268.821,29.

Vi har utført følgende revlsJonshp.ndlinger:
Vår oppgave var å uttale oss om årsregnskapet og årsberetningen som er avgitt av styret i
klubben. Arsregnskapet består av resultatregnskap og balanse. Vi har utført revisjon og
kontrollert utvalgte deler av grunnmaterialet som underbygger regnskapspostene.
Vi har ikke avdekket noen større fell eller mangler i regnskapet

Regnskapsfører har ikke mottatt tilbakemelding om evt. bonus til daglig leder basert på en
prosentsats av overskudd. Dette avsetningsbeløpet skulle vært ført på 2013 for å kunne
sammenligne med 2012. Beløpet må nå bli ført på 2014 og dette må en bare ha i minne når
en leser regnskap 2014.
Ellers opplever vi nå en mye bedre praksis hvor bilag påføres navn. lag eller prosjekt.
Vi mener at dokumentasjonen for regnskapet og regnskapsføringen er I samsvar med
idrettens regnskapsbeatemmelser, og mener at årsregnskapet for 2013 kan fastsettes
som Tjensvoll FK's årsregnskap for 2013.

ArMolversmyr

Tjensvoll Fotballklubb
Årsmøtet
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Tjensvoll FK ble stiftet 1. november 1980
Tjensvoll FK har klubbkontor på Tjensvoll bydelshus
Dan Pedersen er ansatt som daglig leder I klubben
Se hjemmesidene for åpningstider

Klubbens postadresse er:
Tjensvoll FK
Ishallveien 32
4021 Stavanger
Klubbtelefon :
E-post:
Hjemmeside:

9911 6999
postmaster@tjensvoll.ldrett.no
.www.tjensvoll.idrett.no

vire baner: SØrmarka

Haugtussa

I<l ubbhåndbok Tjensvoll FK

httD://goo.gl/maps/FOGbF
http://goo. gl/maDs/BTOpO
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1.

Målsetning

Tjensvoll FK skal være et viktig samlingspunkt i bydelen, preget av stabilitet og kontinuitet.
En skal ha et miljø som bygger på trygghet og trivsel der spillere, trenere, ledere, foreldre og
andre kan utvikle vennskap, selvtillit, respekt og toleranse.
Tjensvoll FK skal ha et sportslig tilbud til de som ønsker å ta del i organisert fotball. Det
sportslige tilbudet skal være aven slik karakter at alle spillere opplever utfordring og
mestring i læringen.
De spo rtsli ge resultatene bør følg e klubbens sportsplan.
Når ny trener/lagleder melder for å gjøre en innsats i klubben skal vedkommende presentere seg for
daglig leder som gir vedkommende skjemaet «Avtale om frivillig innsats i Tjensvoll FK» som skal fylles
ut, signeres og returneres til daglig leder.

2.

Klubbhåndboken
);>
);>

3.

Klubbhåndboken godkjennes av Årsmøtet og gjelder for alle i Tjensvoll FK
Gjeldene Klubbhåndbok skal legges ut på klubbens hjemmeside

Organisering av klubben
Styret og oppgaver
Tjensvoll FK er medlem i Norges Fotballforbund (NFF) og derigjennom i Rogaland Fotballkrets
(RFK). Styret skal ha møte minst 6 ganger i året, og skal minst gjennomgå følgende saker på
hvert møte:
Protokoll fra sist møte
Rapport fra daglig leder
Økonomi
Planlegge den nærmeste fremtid
Nye saker
I tillegg har styret ansvaret for å utarbeide/videreutvikle strategi og handlingsplaner
og jobbe med disse kontinuerlig. Klubbens strategi, målsettinger, organisering og
handlingsplaner utarbeides av styret og godkjennes av medlemmene på Årsmøtet. Årlige
handlingsplaner skal utarbeides og danne grunnlaget for klubbens totalbudsjett.

Styret
1
2
3
4
5
Daglig

består minimum av følgende ledere :
Styreleder
Nestleder
Økonomi leder
Sportslig leder
Styremedlemmer
leder har normalt også møteplikt.

Styreleders hovedoppgaver:
);>
Fastsette agenda for styremøter/årsmøte og lede møtene
);>
Overordnet ansvarlig for videreutvikling av strategi og planer i klubben
);> Arbeidsgiverrolle for ansatte i klubben
);>
Presseansvarlig
Nestleders hovedoppgaver:
);>
Stedfortreder for styreleder, ellers oppgaver som styremedlemmene
Klubbhåndbok Tjensvoll FK

Side4

Økonomileders hovedoppgaver:
~ Lede og koordinere økonomiarbeidet
~ Koordinere og lede budsjettarbeidet, og sikre gjennomføring i tråd med styrevedtak og
Årsmøtevedtak
~ Regnskapsfører rapporterer til Økonomileder
~ Rapportere økonomisk status på styremøtene, og foreslå tiltak dersom regnskapet viser
vesentlige avvik fra budsjett
Sportslig leders hovedoppgaver:
~

Være bindeledd mellom styre og Sportslig utvalg. Rollen skal sikre at klubbens Sportsplan
følges.

Styremedlemmers hovedoppgaver
~ Stille forberedt til styremøtene og yte sitt beste for det frivillige vervet man har påtatt seg.

4.

Stillingsinstruks for Daglig leder
Generelt
~ Daglig leder ansettes av Styret
~
Lønn og arbeidstid besluttes av Styret og nedfelles i en ansettelseskontrakt
~
Daglig leder kan ikke ha andre jobber, uten styrets godkjenning
~ Daglig leder har møteplikt og uttalelsesrett i Styret
Ansvarsområde
~
~

~

~
~
~

5.

Daglig leder er ansvarlig for den daglige operasjonelle driften av klubben, herunder også
løpende utforming- og oppfølging av administrative rutiner
I og med at klubben profileres som en breddeklubb med tilbud til alle, med sterk vekt på
barne- og ungdomsnivået, vektlegges spesielt aktiviteter rettet inn mot barn og ungdom i
Tjensvoll bydel, samt deres foresatte
Daglig leder har ansvaret for å legge forholdene til rette for en effektiv drift av lagene, slik
at det blir attraktivt og interessant for voksne å være ledere og støttespillere rundt de
enkelte lag
Daglig leder skal kontinuerlig jobbe for å utvikle klubbens tilbud med hensyn til sportslig- og
sosiale aktiviteter
Daglig leder skal gjennom inntektsbringende arbeid bidra til å dekke klubbens kostnader ved
stillingen
Daglig leder har ansvar for at styrets medlemmer og alle tillitsvalgte i sentrale funksjoner,
trenere og lagledere gjøres kjent med håndboken

Komiteer/utvalg og øvrige sentrale funksjoner
Klubben benytter seg av ulike komiteer som oppnevnes av Årsmøtet/Styret:
Valgkomite
>- Oppnevnes av Årsmøtet, og rapporterer til Årsmøtet
~ Valgkomiteen har ansvaret for å innstille til Årsmøtet navn på kandidater til klubbverv som
skal velges på Årsmøtet
~ Medlemmene i valgkomiteen har møterett i Styremøtene og skal motta møtereferat
~ Medlemmene i valgkomiteen er aktive i klubbmiljøet for å få oversikt over gode kandidater
til verv i klubben
Sportslig utvalg
~

Sportslig utvalg skal bistå daglig leder med følgende oppgaver:
• Utarbeide retningslinjer for det sportslige arbeidet i klubben
• Oppfølging/støtte til trenerne
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• Fastsette treningstider
• Koordinere interne kurs for trenere og ledere
• Sørge for at ledere/trenere får et utdanningstilbud i samsvar med klubbens mål
• Legge til rette for at det tas ferdighetsmerker i klubben
• Samme person skal ikke inneha rollen som barneleder og ungdomsleder
Seniorleders hovedarbeidsoppgaver
• Lede seniorseksjonen (seniorlag til veteranlag)
• Være bindeledd mellom lederne i seniorseksjonen
• Sørge for at seksjonen forholder seg til gjeldende lover og retningslinjer som styret har
vedtatt
Ungdomsleders hovedarbeidsoppgaver
• Lede ungdomsseksjonen (smågutt/småjente 13 år til og med junior)
• Være bindeledd mellom lederne i ungdomsseksjonen
• Sørge for at seksjonen forholder seg til gjeldende lover og retningslinjer som styret har
vedtatt
Barneleders hovedarbeidsoppgaver
• Lede barneseksjonen med lag opp til og med 12 år
• Være bindeledd mellom lederne i barneseksjonen
• Sørge for at seksjonen forholder seg til gjeldende lover og retningslinjer som styret har
vedtatt
Turnerings komite
}lo
Ansvaret kan tillegges daglig leder alene
Arrangements komite
}lo
Ansvaret kan tillegges daglig leder alene
Anleggs komite
}lo
Ansvaret kan tillegges daglig leder alene
Materialforvalter
}lo
Ansvaret kan tillegges daglig leder alene
Utdanningsansvarlig
}lo
Ansvaret kan tillegges daglig leder alene
Dommerkoordinator
}lo
Oppnevnes av styret
}lo
Dommerkoordinator skal:
• Tilrettelegge for rekruttering og utdanning av dommere
• Sette opp dommere i egne turneringer/seriekamper hvor kretsen ikke gjør dette
• Opplæring/informasjon til ledere og spillere om regler og retningslinjer
• Skrive Årsmelding angående dommervirksomheten i klubben
Lisensansvarlig
}lo
Ansvaret kan tillegges daglig leder alene

6.

Planer, målsettinger, utdanning og krav
Sportslige planer og målsettinger
}lo
Basert på klubbens sportsplan og rammer gitt i Klubbhåndboka setter lagledelsen opp planer
og målsettinger (sportslig og SOSialt) for sesongen, og gjennomgår disse med spillerne og
foresatte (gjelder barne- og ungdomsseksjonen) i forkant av sesongen.
NFF ferdighetsmerke
}lo
Sportslig utvalg i samarbeid med de enkelte lag, legger opp til at de ulike lag kan få ta disse
merkene.
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Miljømessige planer og målsettinger
);>
Klubben er av Stavanger Kommune tildelt en stilling som barne- og ungdomssekretær i
bydelen ta med i org kart
);>
Hovedmålet er å etablere et trygt og godt sosialt miljø som holder barna borte fra og
forebygger negative aktiviteter
);>
Hvert lag skal ha flere sosiale aktiviteter med spillerne; aller helst supplert med aktiviteter
sammen med foresatte (i barne- og ungdomsseksjonen)
);>
Alle lag fra 11 år (13 år utlandet) til og med junior skal få mulighet til ~ delta i minst en
turnering/tur med overnatting pr. sesong (eks. sommerturnering)
);>
Legg vekt på å trekke foresatte med i lagets gjøremål
);>
Både grunnskolen og videregående skole arrangerer møter med foresatte, og våre
oppmenn/lagledere plikter å gjøre det samme
);>
på disse møtene bør følgende dekkes:
• Presentasjon av klubben
• Presentasjon av laget
• Presisering av hva som vektlegges i laget
• Målsettinger - hva driver vi med
);>
Daglig leder eller repr. fra styret kan stille på møter om dette er ønskelig
Utdanning og kompetanse
);>
Klubben vektlegger at alle tillitsvalgte og trenere skal ha en kompetanse tilpasset klubbens
behov/målsetti nger
);>
Klubben mottar tilbud om kurs fra RFK og NIF, og vil i størst mulig grad legge til rette for at
disse kursene kan holdes internt i klubben
);>
Forøvrig presiseres det at sportslig utvalg har et ansvar for kompetanse som angitt i kap.
om sportslig utvalg
);>
Klubben dekker kursavgifter og litteratur
);>
Alle lagledere og trenere skal ha gjennomgått Klubbhåndboken før sesong start

Krav som stilles
Klubben skal:
);>
Sørge for utdanning
);>
Støtte laglederne/oppmennene og trenerne i arbeidet
);>
Skape innsikt og samarbeid mellom oppmennene/laglederne/trenerne
);>
Sørge for lokaler, treningsforhold, sosiale og sportslige aktiviteter
);>
Sørge for egnet utstyr i form av drakter, baller etc.
Ledere skal:
);>
Ikke sette egne mål foran spillernes
);>
Være forbilde og vise rettferdighet
);>
Ha og vise respekt for dommere
);>
Være lOjale mot klubbens mål og følge etikk og holdningskrav
);>
Ikke benytte seg av rusmidler når en representerer klubben
);>
Ha kjennskap til NFFs regler
);>
Ha kontakt med foresatte
);>
Ha godkjent politiattest (ledere med barn under 18 år)
Lagkapteinen skal:
);>
Lagkaptein skal i samarbeid med dommer medvirke til at kampen gjennomføres etter
reglenes ånd og bokstav
);>
Lagkaptein skal være bindeleddet mellom sine spillere og dommeren under kamp
);>
Lagkaptein skal hjelpe til med at spillerne retter seg etter dommerens avgjørelser
);>
Lagkapteinen velges av lagleder/trener og spillerne sammen (fra 13 år)
Spillerne skal:
);>
Ha orden over eget og klubbens utstyr
);>
Leggbeskyttere SKAL brukes både på trening og kamp
);>
Ha respekt og toleranse ovenfor både med- og motspillere, samt ledere
);>
Ha god disiplin og oppførsel
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Avstå fra bruk av rusmidler når en representerer klubben
Vise ærlighet, både mot seg selv og andre
Vise positive holdninger vis il vis dommere
Vise høvisk oppførsel; d.v.s. god folkeskikk
Følges ikke etablerte spilleregler vil dette få konsekvenser for den enkelte spiller og leder,
og i enkelte tilfeller laget
Styret avgjør i hvert enkelt tilfelle straffereaksjoner mot ledere
Ved brudd på regelen om ikke å bruke rusmidler f.eks. i forbindelse med turneringer vil
dette føre til at foresatte blir informert
Videre vil dette kunne føre til hjemsending på egen regning og andre straffetiltak som
bekjentgjøres for spiller og foresatte før det aktuelle arrangement

Foresatte skal:
y Delta etter evne for sitt lag og Tjensvoll FK når det gjelder leder- og treningsoppgaver,
transport, inntektsbringende aktiviteter og sosiale tiltak
y Vise respekt for oppmenn/lagledere, trenere, spillere, motstandere, dommere etc.
y Ikke nyte rusmidler når de deltar sammen med klubben
y Vise vilje til å ta imot tilbud om lederutdanning
Instruks Foreldrekontakt
y Treningsgrupper hvis alder ikke gir stemmerett på årsmøte skal ha en Foreldrekontakt
y Foreldrekontakt skal bistå foreldre eller barn som har bekymringer eller viktige innspill og
som av ulike årsaker synes det er vanskelig å ta snakke direkte med lagledelse eller
klubbledelse.
~ Foreldrekontakt styrke deltakelsen på klubbens årsmøter, da Foreldrekontakten har
møteplikt
~ Foreldrekontakt skal delta på foreldremøte før og etter sesong.

7.

Oppgaver og ansvar til lagledelsen
Med lagledelse menes oppmann/lagleder, trener og assistenter.
Daglig leder er ansvarlig for at klubbhåndbok, lover og regler for Tjensvoll FK, RFK og NFF blir
gjennomgått før sesongstart. Alle lover og regler skal følges!
Instruks lagledelsen
y Ansvarlig for spilleres oppførsel på trening/kamper og reiser samt ivareta Tjensvoll FK' s
gode navn og rykte
y Oppmuntre spillerne til egentrening
~ Holde kontakt med spillere og foresatte
y Ha kjennskap til NFFs lovverk og reglement. Vedrørende uttak av spillere på laget henvises
til klubbens sportsplan og NFFs reglement for de respektive alderstrinn
y Sette opp treningskamper
y Rette seg etter dommerens anvisninger, og på en rolig og behersket måte gi nødvendige
beskjeder til egne spillere under kampens gang fra innbytterbenken
y Påse at oppvarming under kampen foregår bak eget mål, eller bak linjedommer på samme
side som reservebenken, og at all oppvarming foregår uten ball og ikke i spillerdrakt.
y Sørge for at spilleren ikke har på seg noe som kan være farlig for verken dem eller andre
når de er på banen
~ Påse at spillerne er korrekt antrukket
y Se til at garderobeanlegg som benyttes forlates ryddig
~ Alt nødvendig utstyr skal være på plass i forbindelse med trening og kamper
~ Møteplikt på ledermøter innkalt av klubbens ledelse
y For hver sesongs kalenderår skal det gjennomføres foreldremøter (alle har møteplikt) før
sesongstart og ved sesongslutt (se punkt 9 for detaljer).
y Følge klubbens utdanningsplan
y Følge klubbens etikk og holdningskrav
y påse at det blir tatt vare på verdisaker
y Påse at møtelokaler som blir brukt er ryddig etter bruk
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Plikt til § arrangere ett foreldremøte rett før sesongstart for å beslutte hvilke m§1 man skal
ha for sesongen, sosialt og sportslig.
Plikt til § arrangere ett foreldremøte rett etter siste seriekamp for å ta en oppsummering av
sesongen og se om m§lene ble n§dd. Før hver foreldremøte skal hele lagledelsen møtes og
sammen planlegge møte. Foreldre skal kunne melde inn saker til møtet.

Instruks lagleder
y Ta seg av alle administrative oppgaver med laget
y Innhente personalia opplysninger om spillere på laget, og oppdatere Medlemsnett
y Melde fra om spilleroverganger
y Sette opp aktivitetsplan før sesongstart, og gjennomgå denne med spillerne og foresatte
(aldersbestemte klasser)
y Ansvarlig for at tildelt materiell blir behandlet p§ en forsvarlig måte
y Oversikt av materialbehov skal sendes daglig leder før sesongstart
y Sørge for utstyr i forbindelse med kamper
y Skaffe bane og dommer til oppsatte kamper, dersom dette ikke er gjort av RFK
y For lag inntil 12 år m§ tidspunkt for hjemmekamp avtales på lagets treningstider
y Gjestende lag skal kontaktes i god tid og senest en uke før kampavvikling
y Bist§ dommeren slik at kampen kan avvikles presis
y Registrere på dommerkortet spillere som benyttes under kamp, og føre statistikk over
benyttede spillere og scoringsoversikt til bruk i årsrapporten
y P§melding av lag til treningsleir/turneringer i samr§d med daglig leder
y Møteplikt på ledermøter
y Skrive Arsrapport for laget, og foreta utdeling av utmerkelser på års avslutning
y Oppdatere lagets sider på klubbens offisielle hjemmeside
y Lagleder har ansvar for at dette er i orden i samråd med daglig leder

Instruks trener
y Treningen skal være m§lbevisst og mest mulig variert
y Treningsopplegget skal følge anbefalinger fra klubbens sportsplan
y Treneren på aldersbestemte lag skal i løpet av sesongen legge opp treningen med tanke på
kravene til de enkelte ferdighetsmerker
~ Ansvarlig for uttak av spillere til alle lagets kamper i henhold til klubbens sportsplan og NFFs
reglement på de enkelte alderstrinn
~ Møteplikt på ledermøter/trenerforum
y Treneren skal samarbeide positivt med øvrige lag/trenere ved hospitering
y Trenere skal ikke legge hindringer for at spillere kan benyttes på eldrefyngre lag i klubben,
så lenge dette gjøres ihht. NFFs eller RFKs reglement

8.

Laget
Her følger noen praktiske opplysninger til nytte for lagledelsen:

Påmelding til serie, cup og turneringer
y Påmelding til serie gjøres av daglig leder i samråd med den enkelte lagledelse
~ P§melding til cuper/turneringer gjøres av lagledelsen i samråd med daglig leder
y Klubben dekker påmeldingsavgift for inntil to turneringer, for hvert lag
y Oversikt over NFF/RFK godkjente cuper finnes i Håndboka som utgis §rlig av RFK
Spillernes lagtilhørighet
y Til og med smågutt/småjente skal årsklasser så langt som mulig holdes intakt
y Dersom et lag ønsker å benytte en spiller fra et annet lag skal lagledelsen for dette laget
kontaktes før vedkommende spiller kontaktes og benyttes
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Spillerlisens
~

~
~

~
~
~

~

Melding om navn, adresse og fødselsdato sendes av daglig leder til RFK før sesongstart på
spillere som fyller 12 år i inneværende år
Spillerne som spiller seniorfotball, må betale egen lisens til NFF
Veteran/Old boys/Gutt50 er dekket av felles lisens
Spillere som unnlater å løse lisens er ikke forsikret i verken trening eller kamper
Spillere nektes da adgang til å trene eller spille kamper
Den enkelte spiller er selv ansvarlig for at lisens er betalt innen forfallsdato, og senest før
første kamp spilles
Blir spillere tatt i å ikke ha løst lisens, og klubben blir ilagt bot, vil spilleren måtte betale
denne boten

Spi Ileroverga nger
~

~

NFFs lover angir hvordan en skal forholde seg ved spilleroverganger
Lagledelsen tar kontakt med daglig leder i hvert tilfelle for å sikre at overganger skjer på en
betryggende måte

Lagoversikt
~

~
~

Lagleder er ansvarlig for at klubbens kartotek er il jour med alle spillerdata ved bruk av
Medlemsnett via Sparebank1
Alle lag skal ha registrert en totaloversikt innen 31. jan. hvert år (før .8.rsmøtet)
Epost til lag sendes fra Medlemsnett

Treningstider
~ Treningstider/baner tildeles lagene av daglig leder
~ Oversikt blir lagt ut på klubbens hjemmeside
Kampoversikt
~ Lagets kamper finnes på http://www.fotball.no/Kretser/rogaland/
Kampavvikling
~ Lagledelsen er ansvarlig for at lagene møter til de oppsatte/avtalte kamper
~ Ved hjemmekamper skal dommer (gjelder ikke barnefotball) kontaktes i god tid
~ Kontakt bortelag i god tid og avklar bl.a, draktfarger.
~ Kontroller at kampball, linjeflagg og oppmerking av banen er ok
~ Sjekk motstanders draktfarge, og avtal med motstander hvordan dette løses i praksis
(reservedrakter/spill med markeringsvester)
~ Fyll ut dommerkortet for 13 år og eldre, sjekk det og signer etter kampen
~ Kampresultat sendes på SMS til 2303. Meldingen er: Resultat <kampnummer>
<hjemmemål>-<bortemål> (13 år og eldre). Eksempel: Resultat 12345678900 4-2
~
Lagledelsen mottar giro fra dommeren som overleveres daglig leder for betaling
~ Endres kampdag etter avtale med motstander for lag over 12 år, skal melding gis RFK
~ Dersom kampen ikke avvikles/motstander ikke møter, skal RFK ha melding snarest mulig
~ Lag som ikke møter til kamp får bot fra RFK (dette må unngås i vår klubb)
Forsikring og sikkerhet
~ Alle spillere under 20 år er kollektivt forsikret gjennom NFFs avtaler
~ I tillegg anbefaler vi foresatte å tegne egen forsikring
~ Spillere som spiller seniorfotball, må betale egen spillerlisens som bl.a. dekker forsikring
sjekk
~ Klubben dekker ikke egenandel ved skadebehandling, og derfor anbefales høyeste
forsikringssum
~ Sjekk NFF sine hjemmesider ang forsikring, https:/Iwww.fotball.no/nff/fotballforsikring/
Foreldremøte
~
Lagledelsen har møteplikt
~ Informere om egenforsikring
~ Informere om 0442 (skadetelefon)
~ Det skal settes mål for sesongen, både sportslig og sosialt
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Møte etter sesongen for å ta en oppsummering av sesongen og se om målene ble nådd
Lagledelsen bør ha et forberedende møte for begge foreldremøtene. Foresatte oppfordres til
å melde inn saker til møtet.

Skader
~
~
~

Lagledelsen må sette seg inn i rutiner for utfylling av skademelding, samt enkel
skadebehandling
Ved skader i kamp eller trening må skademelding fylles ut og signeres av dommer (kamp)
eller lagleder (trening)
Leggskinn krysses av JA og husk kvittering på alle utlegg

Arsrapport for hvert lag
~ Årsrapport skrives av lagleder i samarbeid med trener ved sesongslutt og leveres daglig
leder, senest 1. desember hvert år
~ Årsrapport skal inneholde:
• Navn på lagledere/trenere
• Kort beskrivelse av gjennomføringen av årets sesong
• Rapport om deltakelse i cuper/turneringer
• Avholdte aktiviteter (merker etc)
• Navn på spillere med statistikk over antall treninger og antall kamper i klubben.
• Oversikt over spilte kamper med resultat (fra 13 år)
• Spillere som har representert klubben utad
• Utmerkelser (årets spiller med mer)
• Lagbilder
• Sportslige og sosiale mål og i hvilken grad dette er oppnådd

9.

Regler og retningslinjer
Følgende publikasjoner er tilgjengelige og skal leveres ut til trenere og lagledere før
sesongstart av daglig leder:
~
~

~

Håndbok fra RFK, som viser adresser og annen nyttig info
Lover og vedtekter for RFK, kampreglement og spilleregler
Klubbhåndbok og Sportsplan for Tjensvoll FK

Andre publikasjoner som NFFs lovverk kan lånes på klubbkontoret
Se for øvrig http://www .fotball.no/Kretserlroqaland/ for mer nyttig informasjon

10.

Utstyr og materiale
Daglig leder iverksetter innkjøp av utstyr i samarbeid med sportslig leder og utstyrsbehov fra
lagene skal meldes i god tid før sesongstart.
Kjøp av fotballutstyr
Tjensvoll FK har avtale med fast leverandør, sjekk med daglig leder eller hjemmesidene. Som
medlem får du rabatter på fotball utstyr. Lagene har ikke anledning til å foreta innkjøp på
klubbens regning
Spille - og overtrekksdrakter
~ Lagleder sørger for spillerdrakter (overdel) til det enkelte lag via daglig leder
~ Overtrekksdrakter og annet utstyr kjøper gjerne den enkelte selv For å unngå at drakter
forsvinner skal lagleder sørge for at spillere som slutter leverer tilbake klubbens utstyr
~ Trenere får overtrekksdrakt gratis i samråd med daglig leder
Baller
~
Baller tildeles lagene av daglig leder.
~ Det finnes treningsballer og kampballer.

Klubbhå ndbok Tjensvoll FK

Side 11

Oppbevaring av utstyr
~

Det er trenerne som har ansvar for å holde alt utstyr i orden

Klubbvimpel
Intensjonen med klubbvimpel er at den skal benyttes som en gest til møtende lag i sluttspill i
cuper/turneringer, eller ved andre spesielle anledninger. Har du behov for vimpel, tas det
kontakt med daglig leder.

11.

Økonomi
Klubben er avhengig av medlemmenes dugnadsinnsats for å drive klubben, i tillegg til betaling
av medlemskontingent, lotteri og egenandeler ved turneringer.
Kontingent
~
~
~
~

~

Medlemskontingent fastsettes årlig av Arsmøtet. Se klubbens offisielle nettsider
for informasjon om gjeldende kontingent.
Giro sendes registrerte medlemmer per februar hvert år
Medlemmer som ikke betaler, har ingen rett til å trene eller spille kamper
50 % rabatt ved oppstart før høstsesongen
Styret og trenere/lagledere i klubben betaler ikke kontingent for seg selv

Dugnader
~
~

~

~

Medlemmer/foresatte plikter å delta på en (1) dugnad pr år for klubben, alternativt kjøpe
seg fri, se nettsidene til Tjensvoll FK for beløp. Dersom man ikke har utført pålagt dugnad
mottas giro for dugnad med forfall 1/12
Lag som på eget initiativ skaffer dugnader/sponsorinntekter til eget lag må informere
klubbledelsen i forkant av dugnaden, og inntekten fordeles med 30 % til klubben og 70 % til
laget
Dugnader for eget lag kommer i tillegg til klubbens dugnad
Medlemmer med foreldre i styret eller som er trener/lagleder i klubben ansees å gjøre sin
dugnadsinnsats her, og er således fritatt for dugnad

Sponsorer
~ Daglig leder har ansvar for alt sponsorsalg i klubben. Dersom lag skaffer egne sponsorer må
dette tas i samarbeid med daglig leder
~ Ingen kan sette logo på spillertrøyer. Profilering på klubbekledning og andre klubbeffekter
skal alltid avtales med daglig leder og være i tråd med klubbens vedtekter
~ All sponsorinntekt på lagnivå fordeles med 30 % til klubben og 70 % til laget
lotteri
~
~
~

Klubben har loddsalg 1- 2 ganger pr år
Hovedlotteriet starter normalt i august hvert år
Alle medlemmer (5-13 år) er pålagt å selge lodd i hoved lotteriet, grupper over denne
alderen utfører en ekstra dugnad

Oppgjør for reiser lokalt
~ Fergekort, som oppbevares av daglig leder, skal benyttes når dette er mulig (Ryfylke/Bokn)
~ Ferjebilletter vil bli refundert, mot kvitteringer levert daglig leder
~ Bompenger til kamper på Finnøy blir refundert
~ Foresattes bruk av bil for transport av spillere til/fra kamper dekkes ikke
Økonomisk støtte til lag
~ I forbindelse med turneringer med overnatting, gir klubben en lederstøtte slik:
• opp til l leder pr Ser lag
• opp til 2 ledere pr 7er lag
• opp til 3 ledere pr ller lag
Klubbhåndbok Tjensvoll FK
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12.

Reisetilskuddet er kr 1.000,- pr leder for turer til utlandet, og kr 500,- innenlands
Klubben dekker p~meldingsavgiften for tre turneringer pr. år inkl. egen turnering

Orientering om utmerkelser
Klubben deler ut en rekke utmerkelser for innsats i klubben:
Arspremie
Arets spiller
Fair play
Innsatspokal

Klubbhåndbok Tjensvoll FK

Utmerkelse ved mange spilte kamper
Utmerkelse for 5 og 10 års aktivitet
Utmerkelse til lag som vinner serien
Æresmedlemskap
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]. Forord
Tjensvoll FK organiserer fotball aktivitet for barn og ungdom i aldersgruppen 5 - 19.
Formålet er å lage en samlet plan og et egnet arbeidsverktøy for trenere og lagledere i
Tjensvoll FK når det gjelder bame- og ungdomsavdelingen, slik at man kan utvikle klubb
og spillere i en positiv retning. Sportsplanen skal være en retningslinje for alle
trenere/lagledere i klubben, og skal fungere som et verktøy for å kvalitetssikre vår aktivitet.

2. Målsetting
Tjensvoll FK har som mål, å gi et aktivitetstilbud innen fotball for alle barn/ungdom på
Tjensvoll og nærliggende områder fra det året de fyller 5 år.
Vår målsetting for aldersbestemt fotball kan deles i to:

J. Fiest mulig lengst mulig (Bredde).
Vi ønsker å beholde flest mulig av våre barn og unge lengst mulig innenfor fotballmiljøet.
Utgangspunkt for å klare dette er et ønske om å gi alle et godt fritidstilbud i et miljø preget av
trygghet, mestring og trivsel. Fotball skal være for alle, ikke bare for de beste.
2. Differensiering (Talent).
Vi ønsker å legge forholdene til rette for at unge spillere med spesielle forutsetninger,
ferdigheter, innstilling og vilje (talenter) skal kunne utvikle sitt potensial over tid til beste for
rekruttering til Tjensvoll FK og/eller norsk fotball forøvrig. Klubben ønsker gjennom
sportsplanen å holde en høy kvalitet på spillerutviklingen og dermed øke muligheten for å få
frem gode spillere som forblir i klubben lengst mulig.

3. Krav til klubben
Tjensvoll FK er en Fair Play-klubb. Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot
hverandre, både på og utenfor banen. For klubben innebærer dette at vi skal arbeide for
å skape:
• Gode holdninger hos spillere og lagledere/trenere
• Motivasjon
• Godt miljø
Gode holdninger, motivasjon og godt miljø er dessuten viktige forutsetninger for å utvikle
barnas sportslige ferdigheter. (link til foreldrevettreglene )
L Gode holdninge r
Det holdningsskapende arbeidet starter fra spillerens første dag i klubben. Klubben skal sette
fokus på at hver enkelt spiller, leder og trener opptrer på en positiv måte overfor andre
(ansvar, respekt, disiplin og toleranse).

Klubben tror det er et samspill mellom de holdninger og fotballferdigheter spilleren
har. Holdningene kan være avgjørende for:
• hvor god spilleren kan bli
• hvor godt miljøet i laget kan bli
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• hvor gode lagkameratene kan bli
• hvor godt laget kan bli
2.

MOtiY3Sj0I1 .

Hvilke forutsetninger eller momenter skal man legge inn for å påvirke barns og unges lyst til
å spille fotball? Det er mye lettere å arbeide med en gruppe som med liv og lyst går inn for
trening og aktivitet.
Noen spiller fotball for å oppnå en ytre belønning som for eksempel sosial anerkjennelse,
suksess, premie og lignende (ytre motivasjon). Mens andre driver med fotball for fotballens
egen skyld, for den gleden som følger med fotball spillet og miljøet (indre motivasjon).
Den indre motivasjon har best langtidsvirkning, og stimulering av følelser hos utøverne
for fotballspillets egenverdi blir derfor en forutsetning i all spillerutvikling.
Noen faktorer som påvirker spesielt den indre motivasjonen.
• Konkurranse.
Er det noe barn og unge liker, så er det ulike former for konkurranse. I fotball vil selve
kampen mellom to motstandere være konkurransesituasjonen og være årsaken til iver
og engasjement. En ting er kampen mellom lagene, noe annet er kampen mellom en
og en spiller, to mot en osv. i selve kampsituasjonen. Det utkjempes ikke så rent få
"innbyrdes oppgjør" i løpet aven fotballkamp. Vi tror dette har en meget positiv
innvirkning på læringssituasjonen i fotball og bør minne oss om at vi lager kamplike
situasjoner også på trening som ungene kan stimuleres av.
• Det å lykkes.
Det er mange måter å lykkes på i fotball. Ingenting gir oss mer lyst til å trene videre enn å ha
lyktes med en finte, en scoring, takling, gjennombruddspasning osv. Dette virker positivt
både på motivasjonen og på læringen, og spillerne synes det er moro å trene. Det er viktig å
innrette treningene slik at "det å lykkes" oppleves så ofte som mulig gjennom det å få
utfol'dringer som tar hensyn til spillernes eget ferdighetsnivå.
• Straff og belønning.
Sørg for at all feilretting skjer ved positiv omformulering. Ved å påpeke det negative og kun
dette, vil læringseffekten av feilrettingen bli minimal på lang sikt. Man ender opp med
redde og utrygge fotballspillere som binder seg i frykt for å gjøre feil. Det er viktig at man
alltid sørger for å kommentere det positive først. Mange glemmer dette i iveren etter å rette
feilen som kanskje egentlig var uvesentlig i forhold til helheten. Det er viktig å huske at det
går an å påpeke feil i en positiv tone.
3. Miijø.
Tjensvoll FK skal gjennom tilrettelagt aktivitet sørge for at trivselselementet står i fokus. Vi
skal drive breddeidrett hvor også de mest ivrige skal gis et ekstra tilbud. Hovedfokus er
imidlertid å få med flest mulig lengst mulig. For å lykkes må trivsel på og utenfor banen
prioriteres.
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Et godt lag er ikke nødvendigvis er summen av de individuelt beste utøverne. Det
gjelder i stor grad å finne utøvere som er i stand til å handle sammen og påvirke
hverandre positivt.
I arbeidet med barn og unge ser en stadig hvor viktig det er at det skjer samhandling
også utenfor fotballbanen. Det å skape en kameratgjeng gir positiv effekt på mange
måter. Å utvikle et godt miljø rundt det enkelte lag, er i første rekke avhengig av
treneren, laglederen og foreldrekontakten. Rammene for et godt miljø settes av
trener/lagleder, som må være åpne og kameratslige i omgangsformen samtidig som
man setter klare grenser for hva som er tillatt eller ikke.
Erfaringsmessig øker miljøets betydning i takt med at spiIIerne blir eldre, samtidig
som miljøarbeidet blir mer krevende. Å jobbe for bedre holdninger og et godt miljø
rundt et lag, må alltid være like viktig som å jobbe med tekniske/taktiske ferdigheter

4. Krav til trener/lagleder
1. Holdni nger

Det er viktig at alle trenere/lagledere i Tjensvoll FK opptrer på en positiv måte overfor andre
(ansvar, respekt, disiplin og toleranse) og er et godt forbilde for spillerne.
Trener/lagleder skal oppfordre spillerne inngår en Fair Play-kontrakt (holdningskontrakt)
(NB! Sette inn lenke til slik kontrakt)
2. Kompetans e
For å nå den sportslige målsettingen er det viktig å ha trenere med den nødvendige
kompetanse. (Se punkt 9. Trenerutvikling).

5. Krav til spiller
Alle spillere skal opptre på en positiv måte overfor andre, vise ansvar, respekt, disiplin og
toleranse. Klubben tror det er et samspill mellom gode holdninger og fotballferdigheter
spilleren har. Det er derfor viktig å ha fokus på dette.
AlIe spillere skal undertegne en Fair Play kontrakt, hvor de lover å følge disse reglene:
•
•
•
•
•
•
•

Vis respekt for treneren, dommeren og spillets regler
Vis respekt for laget og lagkameratene dine
Vis respekt for dine motspillere
Møt presis til trening, kamper eller andre avtaler
Ikke vær med på mobbing, rasisme eller annen dårlig oppførsel
Bidra til at alle trives og har det gøy med fotballen
Tap og vinn med samme sinn

6. Organisering avenkeltlagets støtteapparat
Alle lag organiseres med minst en trener og minst en lagleder.
1. TI'ener
Trener skal :
• lage aktivitetsplan for cuper, kamper og trening foran hver sesong.
• lage treningsplan foran hver sesong og foran hver treningsøkt.
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•
•
•
•

lede treningene.
føre oversikt over treningsfremmøte.
foreta laguttak.
velge spilleropplegg/taktikk.

2. Lagleder
Laglederen skal:
• ha ansvar for at laget har nødvendig draktsett og annet materiell som baller,
vester, kjegler, og førstehjelpskrin.
• sørge for at banen og utstyr er i forskriftsmessig stand (oppmerking, nett,
hjørneflagg og garderober, matchball, oppvarmingsballer) ved hjemmekamper.
• ta imot dommer og motstandere og gi nødvendig informasjon.
• ha oversikt over aktivitetsavgift og medlemsavgift.
• ved behov sette opp kjørelister til kamper og trening.
• kalle inn til foreldremøter.
• sørge for at laget har et regnskap og budsjett i samsvar med aktivitetsplan.
• sørge for lagets sosiale aktiviteter.
• ha kunnskap om foreldrevettreglene, og formidle disse til foreldregruppa.

7. Aktivitetsnivå
Aktivitetene i Tjensvoll FK skal bidra til å utvikle barnas sportslige og sosiale ferdigheter.
i. Sportslige og sosiale føringer
Tjensvoll FK skal legge vekt på utvikling av gode basisferdigheter (tekniske ferdigheter).

Dette skal i varetas bl.a. gjennom godt skolerte trenere og fokusering på ferdighetsmerker.
Alle trenere skal ra tilbud om kursing og videreutvikling. (Se punkt 9. Trenerutvikling).
Tjensvoll FK skal være en arena for utvikling av gode sosiale ferdigheter. Respekt og
positivitet skal være sentrale stikkord.
Tjensvoll FK er en breddeklubb, samtidig som vi skal forsøke å utvikle gode fotballspillere.
Det gis derfor rammer for hvordan laguttak skal foregå. Det året man fyller 8 år gis det
mulighet for hospitering på trening. Det året man fyller 10 år gis det mulighet for hospitering
på kamp. Spillerens egne treninger har prioritet. Hospitering skal være et ekstra tilbud. Det
oppfordres til differensierte treninger for at spillere skal ra utfordringer av spillere på samme
nivå.

Alder
6-10

Føringer
Alle spiller like mye på alle plasser

11- 12

Alle spiller like mye

13 - 14

Alle spiller. Fortsatt er det viktig å prøve alle plasser. Treningsoppmøte,
treningsinnsats og holdninger legger føringer for spilletid

15 - 16

Alle skal ha et spilletilbud innenfor et differensiert opplegg

6

Barnefotballens breddepreg fører også til store forskjeller både ferdighetsmessig og
interessemessig. Dette betyr at kravene til trenerne også blir tilsvarende større, særlig når det
gjelder evne til organisering og motivasjon. Trenerne har et ansvar for å tilrettelegge
aktiviteten slik at ikke bare de beste opplever mestring og glede av å lykkes, men også slik at
de med lavere ferdighetsnivå også stimuleres mest mulig. Dette innebærer at trenerne i valg
av øvelser påser at spillere med tilsvarende ferdighetsnivå øver sammen i en del av treningen
(Se punkt 8.2 Differensiering).
2. Gene rell e rammer for aktivitet på ulike aldersnivåer:
Tjensvoll FK skal gi et positivt aktivitetstilbud både sosialt og sportslig til alle interesserte
barn og unge i bydelen og nærliggende områder. Det skal legges vekt på at lagene
sammensettes ut fra sosiale kriterier (venner, skolekamerater m.v.), og utvelging etter
sportslige kvaliteter og ambisjoner skal tidligst skje på Gil 13 På de yngre lagene skal alle gis
samme muligheter til aktivitet (spilletid i kamper m.v.).
3. Aktivitetsn ivå

Aldersgruppen 5 - 10 år
Spillform i kamp er 5' er fotball.

Karakteristiske trekk for aldersgruppen
For å kunne lage et godt fotballtilbud til barn i denne aldersgruppen, må man vite litt om
barnets utvikling og modenhet. Aktivitetene skal tilpasses dette. Fysiologisk sett er det liten
forskjell på gutter og jenter. Dette betyr at de skal behandles likt, og det er ikke noe i veien
for at jenter og gutter både trener og spiller sammen.

3.1 Aldersgruppen 5 - 7 år
Trening
Treningsmodell
• reftreningsøkta.no
T reningsakti vi tet
• Barna skal lære:
• Å løpe etter en ball
• Å sparke en ball
• Å føre en ball
• Å stoppe en ball
• Å gå på ballføreren
•

Treningsaktiviteten bør legge vekt på følgende:
• Lek, spill og moro
• Oppfordre alle til allsidighet
• Lære å ta imot beskjeder/instruksjoner
• Korte intervaller på øvelsene
• Mange ballberøringer
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•
•

Enkle øvelser som ivaretar tekniske detaljer
Rotasjon på laget - alle prøver seg i mål

Innføring av enkle regler:
• Hva skjer ved innkast?
• Hva skjer ved corner?
• Hva skjer ved utspill?
• Hva skjer ved frispark?
• Hva skjer ved avspark?
Treningsmengde
• 1 gang pr. uke + kamp
• 1 time pr. treningsøkt

Lagorganisering
Hovedmålsetting er å ra flest mulig lag og færrest mulig innbyttere slik at alle rar spille mye
fotball. Ved sammensetning av lag bør man bestrebe seg på at barn som til daglig leker
sammen og går i samme klasse/skole, rar plass på samme lag. Lån av spillere fra andre lag,
skal alltid skje etter avtale mellom de aktuelle trenere og ikke mellom trener/spiller.
Inndeling av lag etter ferdigheter skal IKKE forekomme.

Kamper
Påmeldes i ordinær serie fra det året man fyller 6 år. Det oppfordres til å arrangere
treningskamper og interne cuper/turneringer.
3.2 Aldersgruppen 8 -10 år
Trening
Treningsmodell
• Ref treningsøkta.no
Treningsaktivitet
• Variasjoner i vektlegging vil veksle en del med alder og nivå, men "blandingskategori
med diverse spill og lekformer" bør som regel oppta ca. 50 % av treningstiden. Det er
viktig å drive med mye avslutningstrening og skudd på mål på hver eneste trening!
•

Keeperrollen
Alle skal få lov til å forsøke seg uten at vi går inn i organisert trening av den enkelte.

•

Det skal legges opp til at alle i aldersgruppen gjennomgår ferdighetsøvelsene knyttet
til Minimerket I.

Innføring av enkle regler:
• Hva skjer ved innkast?
• Hva skjer ved corner?
• Hva skjer ved utspill?
• Hva skjer ved frispark?
• Hva skjer ved avspark?
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Treningsmengde
• l gang pr. uke + kamp
• l time pr. treningsøkt

Lagorganisering
Alle spillerne prøver seg på alle plasser.
Hovedmålsetting er å få flest mulig lag og færrest mulig innbyttere slik at alle rar spille mye
fotball. Ved sammensetning av lag bør man bestrebe seg på at barn som til daglig leker
sammen og går i samme klasse/skole, får plass på samme lag. Lån av spillere fra andre lag,
skal alltid skje etter avtale mellom de aktuelle aktivitetsledere og ikke mellom
aktivitetsledere/spiller.
Inndeling av lag etter ferdigheter skal IKKE forekomme.

Kamper
Serie
Ordinær serie.
Cuper
Lagene deltar i lokale turneringer. Det gis støtte til to cuper for hvert lag. Cuper som
Tjensvoll FK arrangerer, er gratis for lagene.

3.3 Aldersgruppen 11 - 12 år
Spillform i kamp er 7'er fotball. Allsidighet er fortsatt et viktig prinsipp for idrettsaktiviteten.
Økende grad av selvkritikk kan utnyttes i læringen av ulike ferdigheter. Ballen brukes mest
mulig i treningsaktiviteten.

Karakteristiske trekk for 11 - 12 åringene
• Jevn og harmonisk vekst
• Fysisk høyt aktivitetsnivå
• Spillerne er meget lærevillige og ærgjerrige
• Relativt ulik utvikling av jenter og gutter
• Kreativiteten utvikles
• Opptatt av regler og rettferdighet
Trening
Treningsmodell
• Ref treningsøkta.no
Treningsaktivitet
• Holdepunkter for opplæringen
Økende grad av selvkritikk kan utnyttes i læring av ulike ferdigheter. Ballen mest
mulig i treningsaktiviteten.
•
•

Teknisk ferdighetstrening må prioriteres.
Spillere vil ha større utbytte av å terpe på instruksjonsmomentene.
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•
•
•
•

Spill på små områder med få spillere på laget.
La kreativiteten hos den enkelte spiller få stor plass.
Styr ikke spillet for mye - husk spillerne har også ideer.
Man bør jobbe med holdninger til treningsregler, treningsvaner, selvdisiplin,
hjelpsomhet, samarbeid og oppmuntring.

•

Det skal legges opp til at alle i aldersgruppen gjennomgår ferdighetsøvelsene knyttet
til Minimerket Il.

•

Treningsmengde
o 2 ganger pr. uke + kamp
o 1 - 1,5 time pr treningsøkt

Lagorganisering
Følgende retningslinjer gjelder:
• Alle spiller like mye
• Alle skal prøves på ulike plasser
• Alle er forsvarere/angripere
• Forsøke å holde posisjoner i størst mulig grad, ikke slavisk
• Spille seg ut av forsvar, helst gjennom midtbanen
• Videreutvikle forståelsen for Ter fotball

Også på dette alderstrinnet ønsker vi en hovedmålsetting som fører til at flest mulig får spille
lengst mulig. Det sosiale samhold er viktig på dette alderstrinnet. Dette må legges til grunn
når lag settes sammen.
Inndeling av lag etter ferdigheter skal IKKE forekomme.
Lån av spillere fra andre lag skal alltid skje etter avtale mellom de aktuelle trenere og ikke
mellom trener/spiller.
Kamper
Serie
Ordinær serie

Cup
Lagene deltar i lokale/regionale turneringer. Det gis støtte til to cuper for hvert lag.
Cuper som Tjensvoll FK arrangerer, er gratis for lagene.

3.4 Alde."sgruppen 13 - 14 år
Spillform i kamp er 9'er fotball (13 år). Spillform i kamp er 11 'er fotball (14 år).
Karakteristiske trekk for aldersgruppen
• Store forskjeller i fysisk og mental utvikling.
• Flere har kraftig lengdevekst (koordinering kan være midlertidig begrenset).
• Finkoordinasjonen er fortsatt i sterk utvikling.
• Kreativiteten blomstrer.
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•
•
•
•

Spillerne er ærgjerrige og lærenemme.
Gunstig alder for påvirkning av holdninger.
Spillerne er meget bevisste i forhold til rettferdighet.
Stor variasjon i prestasjonene og humør.

Trening
Treningsmodell
• Reftreningsøkta.no
Treningsaktivitet
• Holdepunkter for opplæringen
Treningstid med ball er det viktigste i treningene. Allsidighet er fortsatt meget viktig,
men i denne aldersgruppen øker antall utøvere som bare spiller fotball. Spillerne er i
en alder der det kan stilles større krav så vel fysisk som psykisk.
•
•
•
•

Kreativitet skal fortsatt ha høy prioritet.
Mer fokusering på taktisk-/tekniske ferdigheter, det vil si teknikk for å løse en
taktisk oppgave (for eksempel drible når du må, spille når du kan).
Vektlegge holdningsdelen til trening og kamp - nå gjelder det i større grad enn
før å prestere.
Lære spillerne til å forstå nødvendigheten av mange repetisjoner med kvalitet
(repetisjonstrening) og lære spillerne nødvendigheten av konsentrasjon,
interesse og entusiasme i treningssituasjonen.

•

Tekniske ferdigheter keeper:
• Overgang til spesiell keepertrening, men viktig at keepere også får være med
som utespillere.
• Keepere må læres opp til å drive egen oppvarming, utvikle selvstendighet i
treningen.
• Man bør tilstrebe å få trent inn så mye av målvaktens basisferdigheter som
mulig i denne aldersgruppen.
• Det bør legges opp til at keepere gjennom vinteren rar en treningsdag/uke i
form av spesiell keepertrening.

•

Tekniske ferdigheter utespillere:
• Skuddtrening (skal foregå på hver trening!).
• Fotballbevegelser.
• Samhandling.
• Spilleprinsipper.

Treningsmengde
• 2 - 3 ganger felles pr. uke (90 min) + kamp
• Fortsatt allsidig stimulering
• Egentreningsøvelser tilbys til de som ønsker dette
• Sesong er hele året, men aktivitetsnivået reduseres noe fra november - januar

Lagorganisering
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•

•
•
•
•

Alle spiller. Fortsatt er det viktig å prøve alle plasser, men la den enkelte spiller få
lengre tid i hver rolle. Mer systematisk rulleringsordning. Treningsoppmøte,
treningsinnsats og holdninger legger føringer for spilletid.
Betydningen av å spille seg ut av eget forsvar via midtbanen.
Understreke betydningen av bevegelse slik at overtallssituasjoner oppstår over hele
banen.
Begynnende systematisering av forsvarsarbeidet, spesielt press på ballfører.
Alltid understreke at spillernes rolle i lagorganiseringen er et utgangspunkt, dette slik
at kreativiteten settes i høysetet.

Overgangen til 11' er fotball kan føre til at grupper/lag må slåes sammen. Det sosiale samhold
er viktig også på dette alderstrinnet. Dette må legges til grunn når lag settes sammen, selv om
en får lag som i utgangspunktet ikke har de samme fotballmessige ferdighetene.

13 år
Spillerne organiseres i en felles treningsgruppe, med ett (eller flere) lag.
14 år
Aldersgruppen kan deles inn i lag på ulike nivå avhengig av antall tilgjengelige spillere, men
dette skal i så tilfelle forankres i sportslig utvalg.
Kriterier for vurdering av plass på de ulike lagene settes i samarbeid mellom de aktuelle lags
trenere og sportslig utvalg i klubben
På dette alderstrinnet er det enda viktigere med et nært samarbeid mellom trenere for ulike
lag slik at spillere med høyere ferdighetsutvikling kan få tilbud om å hospitere (Se punkt 8.3
Hospitering).
Kamper
Serie
Deltagelse i ordinær serie. Det er en målsetting å kunne ha sportslig kvalitet til å kunne melde
på lag i 1. divisjon. Men det er bedre å være god i 2. divisjon, enn dårlig i 1. divisjon.
Cup
Deltagelse i lokale/regionale, nasjonale eller internasjonale cuper. Det oppfordres til to
arrangement i året, et på vår/sommer og ett på høst da slike arrangementer ofte er svært
motiverende for spillergruppen. Deltagelse på eksterne arrangementer er betinget av at noe
økonomiske midler skaffes til veie gjennom dugnader og/eller sponsormidler slik at flest
mulige spillere skal ha råd til å delta.

Spillerutvikling
De mest treningsmotiverte spillerne får tilbud ut over ordinær trening (Se punkt 8.
Spillerutvikling).
Individuell oppfølgning
• Økt fokus på individet.
• Sterkere fokusering på oppfølgning og tilbakemeldinger overfor den enkelte
• Tilbud om årlig samtale med trener om personlig utvikling
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3.5 Aldersgruppen 15 - 16 år
Sportslige og sosiale målsetninger
Det vektlegges i enda større grad at ferdighetsøvelser mellom to eller flere spillere og
spilløvelser organiseres etter prinsippet om ferdighetslikhet. Med dette menes at deler av
treningen er organisert slik at øvelsene gjennomføres med tilnærmet ferdighetslikhet mellom
spillerne. Dette sikrer raskere individuell framgang og best ferdighetsutvikling på alle nivå
som igjen er sentrale forutsetninger for å øke selvtillit og motivasjon. På denne måten ønsker
vår klubb å bidra til at spillerne i ungdomsfotballen blir værende i fotballmiljøet lengst mulig
•
•
•

Allsidighet
Bruk av ball er overordnet, kan også drive noe fysisk trening uten ball.
Motiveres til valg av hovedidrett.

Karakteristiske trekk for 15 - 16 åringene
• Ekstrem vekstperiode.
• Guttene utvikler større muskelstyrke enn jentene.
• Pubertetsproblematikk, sterk sosialt behov, kreativitet i stadig utvikling.
• Meget varierende opptreden.
Trening
Treningsmodell
• Reftreningsøkta.no
Treningsaktivitet
• Holdepunkter for opplæringen
Treningsøvelser med ball er fortsatt det overordnede mål for treningsaktiviteten, og
det stilles større krav til spillerne fra trenere/ledere i klubben.

Lagorganisering
På dette aldersnivå er det viktig med en totalvurdering av den enkelte spiller. Både holdning
og treningsvilje varierer sterkt. Derfor er det også viktig at trening og kamptilbud tar hensyn
til den enkelte spillers fotballferdighet og motivasjon. Vi ønsker å gi kamptilbud til alle som
trener regelmessig.
Spillerne organiseres i ei treningsgruppe, med to (eller flere) lag.
På dette alderstrinnet ønsker vi å foreta en inndeling etter ferdigheter i seriespill og cup.
Denne inndelingen etter ferdigheter må ikke føre til at spillere blir stående uten spilletilbud.
For å kunne gi et kvalitativt godt nok spilletilbud til de med best ferdigheter, ønsker vi derfor
et samarbeid på tvers av årsklassene hvis det er nødvendig.
Spillerne kan flyttes opp og ned fra lagene avhengig av innsats og ferdighetsutvikling, og ut
fra gjeldene lover og regler fra NFF.

Kamper
Serie
Deltagelse i ordinær serie. Det er en målsetting å kunne ha sportslig kvalitet til å kunne melde
på lag i 1. divisjon. Men det er bedre å være god i 2. divisjon, enn dårlig i 1. divisjon.
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Cup
Deltagelse i lokale/regionale, nasjonale eller internasjonale cuper Det oppfordres til to
arrangement i året, et på vår/sommer og ett på høst da slike arrangementer ofte er svært
motiverende for spillergruppen. Deltagelse på eksterne arrangementer er betinget av at noe
økonomiske midler skaffes til veie gjennom dugnader og/eller sponsormidler slik at flest
mulige spillere skal ha råd til å delta.
SpillerutvikJing
De mest treningsmotiverte spillerne får tilbud om trening ut over ordinær trening. (Se punkt
8. Spillerutvikling).
Individuell oppfølgning
Kontinuerlig individuell oppfølgning (se etter "typene" som kan bli A-lags spillere)
• Spillere må kunne ta negativ kritikk gitt på en konstruktiv måte
•

Større oppfølgning av de aller beste spillerne gjennom talentutvikling
(se punkt 8. Spillerutvikling)

•

Men viktig at også de nest beste får en god og stimulerende oppfølgning fordi:
•
•

De fortsatt kan bli de beste fotballspillerne
Deres miljøtilhørighet kan gjøre dem til fremtidige ledere/trenere i klubben

2. Stille større krav til spillerne

3.6 Aldersgruppen 17 - 19 år
Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen:
•
•
•
•
•
•
•

Sterke sosiale behov, men mer spillerne er mer selvstendige
økt frafall, andre interesser overtar, spesielt blant jenter.
Kan være vanskelig å skaffe stor nok stall for jentelag
Sterkt behov for tilrettelegging i forhold til skolegang/studier
Effektive treninger kan være vanskelig pga. periodiske store forfall på treninger
Forskjellene på hvem som vil trene effektivt og satse seriøst øker.
Gutter trener generelt mer intensivt og viser større interesse enn jenter, men jenter
trener gjerne mer alternativt (treningsstudio etc.)

Trening
• Ref treningsøkta.no
Sportslige mål, ambisjoner og følgelig treningsmengde fastsetes av spillere, trenere og evt.
sportslig utvalg/sportslig leder før sesongen tar til. På dette nivået ønsker vi en systematisk
trening hele året, men at aktiviteten er roligere i visse perioder for eksempel etter serieslutt
Det skal være organisert fotballtrening minst 2 ganger pr. uke innendørs/utendørs gjennom
vinteren, og et hospiteringstilbud/ekstratilbud for de som ønsker å trene mer skal foreligge.
For jenter bør trening med ball utgjøre en stor del av treningene.
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Lagorganisering
På dette aldersnivå er det viktig med en totalvurdering av den enkelte spiller. Både holdning
og treningsvilje varierer sterkt. Derfor er det også viktig at trening og kamptilbud tar hensyn
til den enkelte spillers fotballferdighet og motivasjon. Vi ønsker å gi kamptilbud til alle som
trener regelmessig.
Spillerne organiseres i ei treningsgruppe, med to (eller flere) lag.

Kamper
Serie
Deltagelse i ordinær serie. Det er en målsetting å kunne ha sportslig kvalitet til å kunne melde
på lag i 1. divisjon. Men det er bedre å være god i 2. divisjon, enn dårlig i l. divisjon.
Cup/treningsleir
Deltagelse i lokale/regionale, nasjonale eller internasjonale cuper. Problemet i denne
aldersgruppen er at tilbudet er dårlig, og at nivået er meget høyt der det eksisterer. Det er
derfor viktig at årlige treningsleire bør organiseres dersom interessen er stor og innsatsen på
de generelle treningene gjennom året har vært bra. Deltagelse på eksterne arrangementer er
betinget av at noe økonomiske midler skaffes til veie gjennom dugnader og/eller
sponsormidler slik at flest mulige spillere skal ha råd til å delta., men i denne aldersgruppen
har de fleste spillerne deltidsjobb så finansiering blir ofte en prioritering fra spillerne.
SpilierutvikJing/Individuell oppfølging
Et overordnet mål i denne aldersgruppen er å få flest mulig til å fortsette med fotballen og
utvikle spillere til klubbens herre og dame A-lag.

ra

Enkelte spillere kan kvalifisere seg til A-stallen, og mange spillere vil tilbud om å trene
med klubbens rekrutteringslag. Siden forskjellene i motivasjon og innsats er svært stor i
denne aldersgruppen er det ekstra viktig å passe på at de som er mest motiverte får nok
utviklingsmuligheter utenom de ordinære treningene.

8. Spillerutvikling
1. Innledning
Fonnålet med spillerutvikling er å gi et tilbud til spillere med spesielle fotballferdigheter,
holdninger og motivasjon. Målet er at samtlige spillere kommer i en flytsone hvor de rar
tilstrekkelig med mestring og utfordring.
Spillerutviklingen skjer i tre former:
•
•
•

Differensiering
Hospitering
Klubbsamiing (Team Tjensvoll)

2. Differensiering
Differensiering innebærer tilpasset opplæring for å gi hver enkelt spiller mestring og utfordring.
Differensiering bør innføres som prinsipp så tidlig som mulig.
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•

Differensiering i trening:
• Tilpassede øvelser enkeltvis eller i grupper, hvor man øker kravene ved å legge
inn begrensninger i form av antall touch, hurtighet, passiv/aktiv motstand etc. Det
er av hensyn til gruppetilhørighet viktig at det er en felles del for samtlige spillere.

•

Differensiering i kamp:
• Meld på flere lag (ikke topping i ung alder)
• Om mulig låne spillere over eller under årsklassen
• Alle skal spille, men vurdere jevnbyrdighet i forhold til motstanderne
• Bruk aven spiller mer eller mindre ved store forskjeller

3. Hospitering
Hospitering innebærer at spillere får trene og eventuelt spille kamp med og mot eldre spillere, slik
at man møter utfordringer tilpasset den enkeltes behov. Enkeltspillerens behov skal settes i fokus
på bekostning av de enkelte lags resultater i serie og cuper. De beste spillerne bør trene på det
nivået de behersker, men hospitering i kamp bør ikke forekomme før det året man fyller 10 år.
Hospitering på trening kan forekomme fra det året man fyller 8 år. Ved tildeling av treningstider
er det viktig å ta hensyn til muligheten for å hospitere på andre lag.
Følgende kriterier legges til grunn når man vurderer hospitering:
•
•
•
•
•
•

Oppimot 100 % treningsoppmøte på eget alderstrinn (med unntak av gyldig fravær)
Gode holdninger
Gode ferdigheter
Forankring hos spillergruppene, foreldregruppene (kun info) og involverte trenere
Egen trener innstiller på hospitering og sportslig utvalg/daglig leder foretar godkjenning
Totalbelastningen (trening, kamper, skole, familie, venner, fritid) til spiller må følges
nøye.

Gj ennomføring:
•
•
•
•

er med en-to ganger pr uke en viss tidsperiode/over lengre tid (gjelder de som trenger
ekstra utfordringer)
er med en eller flere hele uker av gangen før tilbake til egen gruppe (gjelder de som
trenger ekstra utfordringer
løftes opp og er fast med nivået over (gjelder de klare enere som ikke har nok utfordringer
i eget lag)
på jentesiden er det en god ide å la de klare enerne trene med guttelag

Gjennomføringsmetode avtales mellom spiller, spillers foresatte og involverte trenere.
4. KlubbsamHng (Team Tjensvoll)
Klubbsamling (Team Tjensvoll) er en månedlig samling for enkeltspillere (klubbtalenter) i
Tjensvoll FK i alderen 13 -16 år for trening på et høyere nivå enn i de vanlige lagtreningene.
Tiltaket er et ledd i motiverings- og utviklingsarbeidet retlet mot enkeltspilleren.

Kriterier:
•
•

Spillere som viser gode ferdigheter, holdninger og har godt treningsoppmøte på
lagtreningene
Gruppens aktiviteter prioriteres spesielt i perioder uten seriespill, og legges både innenog utendørs.
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•
•
•
•
•
•

Teknisk trening vil være det viktigste arbeidsområdet for gruppen, men det meste av
fotballopplæring vil bli fokusert.
Instruktører bør være godt skolert og ha god trenererfaring
Det kan være aktuelt å drive denne virksomheten i samarbeid med for eksempel
naboklubber
Ansvarlig for gjennomføring og innhold: Sportslig utvalg og Daglig leder
Trenerne i de enkelte aldersgruppene nominerer og koordinerer uttak
Formell innkalling foretas av daglig leder

9. Trenerutvikling.
1. Formål
Formålet er å kunne tilby våre spillere kvalifiserte trenere, og få en planmessig utvikling av
trenerne. I dette inngår også rekruttering av trenerressurser i egen klubb.
Følgende elementer inngår i aktiviteten:
• Kompetansekartlegging
• Legge til rette for opplæring; skoleringsplan
• Kompetansekrav
• Stimulere til opplæring

2. Kompetansekartlegging og skoleringsplan
Kompetansekartlegging gjennomføres for å kunne legge planer for trenerutvikling i klubben i
form aven skoleringsplan.
•
•

Ansvarlig for kartlegging: Daglig leder
Ansvarlig for utarbeidelse av skoleringsplan: Daglig leder

Skjema/or kompetansekartlegging med eksempler:
Navn
NN

Lag
G-2003

Formell kompetanse
Delskurs l

NN

G-2001

Delkurs l og 2

NN

J-2000

Delskurs l - 4

NN

J-1997

Ingen

Reell kompetanse
Spillererfaring 1-3
divisjon
Spillererfaring 4 - 6
divisjon
Spillererfaring
aldersbestemt
Trenererfaring
aldersbestemt

3. Kompetansekrav
Tjensvoll FK skal ha kvalifiserte trenere med kompetanse til å planlegge og gjennomføre
treninger av høy kvalitet.

Minimumskrav:
•

Barnefotball:
Alle trenere bør gjennomføre NFF C lisens delkurs l: "Barnefotballkurset" og delkurs 2:
"Barnefotball- flest mulig med kvalitet".
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•

Ungdoms fotball :
Alle trenere bør gjennom røre NFF C lisens delkurs 3: " Mot ungdom - lengst mulig" og
de lkurs 4: " Ungdomsfotball - Iengst mulig - best mulig".

... ~timull' r~ til opp læring

Med bakgrunn j sko leringsplan "in viteres" kandidatene til kursing i regi av Tjensvo ll FK.
Invitasjonene sendes ul med bakgru nn i Tjensvo ll FK' s kompetansekrav, og Tjensvo ll FK
rorventer at trenerne prioriterer kursdeltagelse.
•
•

Dag lig leder er ansva rli g for at det legges til rette for de ulike kurs
Trenere som ikke finn er an led ning til å delta på kurs i lJensvo l1 FK 's regi forve ntes A
de lta på anv iste kurs i regi av Rogaland Fotba ll krets.
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VALG

Valgkomiteen har følgende innstilling:

Styret:

Nora Gjetrang foreslås valgt som styremedlem for to år (erstatter Ine Aarre Halvorsen).
Janne Gunn Helle foreslås valgt som styremedlem for to år (erstatter Aina Bjørknes).
Gert von Hirsch foreslås valgt som styremedlem for to år (erstatter Tormod Roth).
Tormod Roth foreslås valgt som 1. varamedlem for ett år (erstatter Gert von Hirsch).
Siri Frostestad foreslås valgt som 2. varamedlem for ett år (erstatter Mette Brattabø).

Valgkomite:

Ine Aarre Halvorsen foreslås valgt som medlem i valgkomiteen (erstatter Åge Molversmyr) .
Andor Hjellbakk kan fortsette i valgkomiteen.

Alle er forespurt, og har sagt seg villige til a ha de nevnte vervene.

Mvh Valgkomiteen
Andor Hjelbakk
Åge Molversmyr
3.3.2014

Forslag til kontingent 2014

Medl.kont.

Antall

BARN 5-9 år

120

BARN 10-12 å

70

UNGDOM

75

SENIOR ogJU

50

VETERAN

10

2010

1150
1150
1650
1750
1000

2011
1150
1150
1800
2000
1000

2012
1200
1400
1800
2000
1200

2013
1300
1500
1900
2100
1300

2014
Beløp
1300
156000
1 SOO
105000
1900
142500
2100
105000
1300
13000
521000

Vedtekter for Tjensvoll Fotballklubb,
stiftet 01.11.1980
(vedtatt den 2.mars 2005, sist endret 4.mars 2014, godkjent av Rogaland idrettskrets
den .. ..... )

§ 1 Formål
Tjensvoll Fotballklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges Fotballforbund
(NFF) og i Norges Idrettsforbund (NIF) og Olympiske og paralympiske Komite.
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig
aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
Klubben skal være et viktig samlingspunkt i bydelen, preget av stabilitet og
kontinuitet. Det skal være et miljø som bygger på trygghet og trivsel og der spillere,
trenere, ledere, foreldre og andre kan utvikle vennskap, selvtillit, respekt og
toleranse.

§ 2 Organisasjon
Tjensvoll Fotballklubb er medlem av NIF gjennom Rogaland idrettskrets og medlem
av Norges Fotballforbund.
Fotballklubben hører hjemme i Stavanger kommune, og er medlem av Stavanger
idrettsråd.
Tjensvoll Fotballklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige
medlemmer. Klubben disponerer bane etler kommunens tildelinger.
Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2,1011,12,13 og 14 gjelder for Tjensvoll Fotballklubb
uavhengig av hva som står i klubbens vedtekter.

§ 3 Medlemmer
Alle som aksepterer Tjensvoll Fotballklubbs og overordnede organisasjonsledds
regelverk og vedtak kan bli tatt opp som medlem. En søker kan ikke bli tatt opp som
medlem uten å ha gjort opp de økonomiske forpliktelsene til Tjensvoll Fotballklubb og
andre organisasjonsledd i NIF/NFF.
Medlemskap kan nektes i særlig tilfeller. Fotballklubbens avgjørelse kan påklages til
Rogaland idrettskrets. Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er mottatt.
Idrettskretsens avgjørelse kan påklages til idrettsstyret innen 3 uker etler at
rekommandert melding er mottatt.

Medlemskap i Tjensvoll Fotballklubb er først gyldig og regnes fra den dag første
kontingent er betalt.
Klubbens trenere, lagledere og medlemmer av styret er unntatt fra kravet om betaling
av medlemskontingent. Det samme er foreldre til barn under 15 år som det er betalt
medlemskontingent for. Disse anses likevel for å ha gyldig medlemskap.
Medlemmet plikter å overholde NIFs, NFFs og klubbens regelverk og vedtak.
Utmelding skal skje skriftlig og får virkning fra den er mottatt.
Medlemmer som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent, kan bli fratatt
sitt medlemskap. Medlem som skylder kontingent for to år taper automatisk sitt
medlemskap i fotballklubben og skal strykes fra medlemslisten. Medlem som har tapt
sitt medlemskap kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.
Klubben skal føre medlemslister.

§ 4 Medlemskontingent og avgifter
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.
Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i klubbens aktivitetstilbud.

§ 5 Kjønnsfordeling
Ved valg av medlemmer og varamedlemmer til styre, råd, utvalg mv skal det velges
personer fra begge kjønn.
Der det velges mer enn 3 personer skal det være minst 2 representanter fra hvert
kjønn. Der det velges 2 eller 3 personer skal begge kjønn være representert.

§ 6 Stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv (NIFs lov § 2-5)
For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, hatt gyldig
medlemskap i klubben i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene.
Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.
Klubbens trenere og lagledere som har gyldig medlemskap, se § 3, 4 ledd, er
valgbare og har stemmerett på årsmøtet. Det samme er foreldre til medlemmer under
15 år når det er betalt medlemskontingent for barnet.
En arbeidstaker i fotballklubben er ikke valgbar til tillitsverv i klubben eller i
overordnede organisasjonsledd, og har heller ikke stemmerett på klubbens ordinære
eller ekstraordinære årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og
medlemskap i klubben.
En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i fotballklubben;
medlem av styre, valgkomite, revisor.
Engasjert revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i saker som
ligger innenfor sitt arbeidsområde

§ 7 Inhabilitet
Tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte er inhabil til å tilrettelegge
grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:
a) når vedkommende selv er part i saken
b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller
nedstigende linje eller i side linje så nær som søsken
c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer
med en part
d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i
et organisasjonsledd eller annen juridisk person (selskap) som er part i saken
Likeså er tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte inhabil når andre
særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes
upartiskhet, blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære
særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende
har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om
inhabilitetsinnsigelse er reist aven part.
Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte
underordnet i klubben .
Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte,
oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil
kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at
vedkommende bør vike sete.
Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en
avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.
I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende'
medlem deltar. I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er
inhabil. For øvrig kommer bestemmelsene i NIFs lov § 2-8 (6) og (7) til anvendelse.

§ 8 Tillitsvalgtes refusjoner av utgifter og tapt arbeidsfortjeneste. Godtgjørelse
Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter inkludert tapt
arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan
motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. Refusjon for tapt arbeidsfortjeneste og
godtgjørelse skal fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. Styrehonorar skal
fremkomme av årsberetningen.

§ 9 Regnskap, revisjon, budsjett mv
Tjensvoll Fotballklubb er regnskaps- og revisjonspliktig og skal følge NIFs regnskapsog revisjonsbestemmelser.
Bankkonti skal være knyttet til Tjensvoll Fotballklubb og skal disponeres av to
personer i felleskap. Underslagforsikring skal være tegnet for de som disponerer.

Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til Klubbens
størrelse og virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av årsmøtet.

§ 10 Arsmøtet
Fotballklubbens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år innen utgangen
av april måned.
Arsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel direkte til medlemmene
og/eller ved kunngjøring i pressen, eventuelt på fotballklubbens internettside. Forslag
som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.
Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort
tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.
Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet henholdsvis under
godkjenning av innkalling og godkjenning av sakslisten, om årsmøtet er lovlig innkalt
og om det er saker som ikke kan behandles .
Alle fotballklubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Arsmøtet kan invitere andre
personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent
for medlemmer.
Arsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer
det antall styremedlemmer som er fastsatt i § 13. Dersom årsmøtet ikke er
vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse.
På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på
utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte
stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

§ 11 Ledelse av årsmøtet
Arsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten trenger ikke være medlem av
fotballklubben.

§ 12 Arsmøtets oppgaver
Arsmøtet skal:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle klubbens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle fotballklubbens regnskap i revidert stand.
6. Behandle innkomne forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta fotballklubbens budsjett.
9. Behandle fotballklubbens organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder
b) Styremedlemmer og ev varamedlemmer
c) Øvrige ~ i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. pkt. 9.

d) 2 revisorer
e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er
tilsluttet.
f) Valgkomite med leder og 1 medlem og 1 varamedlem for neste
årsmøte.
Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet.
Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i
forhold til stemmetall.
De 5 faste medlemmene av styret velges for 2 år av gangen. På ett årsmøte velges
leder og 2 styremedlemmer, på det neste årsmøte velges nestleder og 1
styremedlem.
Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret.

§ 13 Stemmegivning på årsmøtet
For å være gyldig må et vedtak være truffet med alminnelig flertall av de avgitte
stemmene. Ingen representant har mer enn en stemme. Ingen kan møte eller avgi
stemme ved fullmakt. Blanke stemmer anses som ikke avgitt.
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om
det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på
stemmeseddelen.
Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller
ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses
som ikke avgitt.
Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de
avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest
stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha
mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av
varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første
omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas
så omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de
valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget
ved loddtrekning.
For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til §§ 5 og 6.

§ 14 Ekstraordinært årsmøte i fotballklubben
Ekstraordinært årsmøte i fotballklubben innkalles av organisasjonens styre med
minst 14 dagers varsel etter:
a) Vedtak av årsmøte i fotballklubben.
b) Vedtak av styret i fotballklubben.

§ 17 Straffesaker
For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12 (NIFs straffebestemmelser) og
NFFs lov kapittel 11 og 12.

§ 18 Lovendring
Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i fotballklubben
etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
Vedtatte lovendringer må godkjennes av idrettsstyret eller organ med delegert
kompetanse fra idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent, jf NFFs lov § 8-2 .

§ 19 Oppløsning - Sammenslutning - Konkurs
Oppløsning av Tjensvoll Fotballklubb kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir
oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3
måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om
sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar
med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 18.
I tilfelle oppløsning eller annet opphør av klubben tilfaller lagets overskytende midler
et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at fotballklubben skal oppløses,
sendes idrettskretsen 14 dager før klubben holder sitt ordinære årsmøte til
behandling av saken.
Ved konkurs anses fotballklubben som oppløst. Ved konkurs gjelder reglene i
konkursloven og dekningsloven.

