Hommelvik IL Fotball

Sesongplanlegging og retningslinjer for kampavvikling
Formål
For å sikre en god sportslig gjennomføring av sesongen er det viktig å legge en god plan for den
kommende sesongen. Snarlig etter avsluttet sesong på høsten bør ressurspersonene rundt laget
samles for å diskutere rammebetingelsene for neste sesong, herunder:
-

trenere
lagleder
spillergrunnlag
samarbeid med andre lag
seriespill
cuper

Dersom lagledere/trenere ønsker bistand i denne prosessen, er det bare å ta kontakt med Sportslig
eller nestleder i styret.

Rutiner for lagspåmelding
Prosessen
Påmelding av lag planlegges etter sesongslutt og endelig frist for endringer er normalt 10. januar.
Sportslig leder vil invitere lagene til å komme med sine innspill for neste sesong i november. Lagleder
har ansvaret for å kommunisere lagets ønsker for neste sesong til Sportslig Leder.
Forslag til påmelding av lag skal godkjennes av et samlet Sportslig utvalg før det rapporteres inn til
kretsen gjennom FIKS ansvarlig i klubben.
Ved påmelding av lag er det viktig å hensynta spillergrunnlaget. Dette gjelder både i forhold til antall
lag og nivå (fra 13 år og oppover). Målsettingen er å melde på lag slik at alle spillerne får mest mulig lik
spilletid.
Antall lag
Det er veldig viktig å påse at vi har nok spillere ift. til antall lag vi melder på. Vi minner om at man i
løpet av en sesong vil oppleve variasjoner i spillergruppen grunnet skader, avgang og tilgang av
spillere, sykdom og ferie. Videre vil vi i ungdomsfotballen oppleve at andre aktiviteter og skole gjør at
spillergruppene endres raskt i løpet av en sesong.
NFF anbefaler følgende antall spillere tilgjengelig i hver spillform:
-

3er fotball:
5er fotball:
7er fotball:
9er fotball:
11er fotball:

4-5 spillere
7 spillere
9 spillere
12-14 spillere
14-18 spillere

Klubben oppfordrer til at man samarbeider med årskullene over/under ved påmelding av lag. Vi ønsker
primært ikke at spillere deltar på flere lag, da man kan risikere at totalbelastningen blir for stor.
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Det går fint an å melde på lag i ulike størrelser (7-er, 9-er og 11-er), avhengig av hvor mange spillere
man har tilgjengelig. Hvis antallet spillere på et årskull går dårlig opp med ideelt antall spillere, kan
man forsøke å få til et samarbeid på tvers av årgangene.
Nivå
I årsklassene til og med 12 år gjelder et grunnleggende prinsipp om jevne lag. Det spilles flate serier
uten nivåinndeling. I årsklassene 11 og 12 år skal lagene være faste gjennom hele sesongen. Halvveis i
sesongen gjør NFF Trøndelag en ombygging av serien, slik at lagene med de sterkeste resultatene
settes opp i samme avdeling. Formålet med denne ombyggingen er å sikre mest mulig jevnbyrdige
resultater etter sommeren.
Fra 13 år spilles det seriespill. Lagene er inndelt i divisjoner etter sportslig nivå. Hvilken divisjon man
melder opp lag i bør vurderes ut fra:
1.
2.
3.
4.

resultater fra fjorårssesongen
endringer i spillerstallen
motivasjon/treningsvilje i gruppen, ønsker spillerne å satse eller er de med mest pga. det sosiale
summen av annen aktivitet (andre idretter m.m.)

Målsettingen er å komme i en divisjon hvor man både vinner og taper kamper - jevnbyrdighet!

Retningslinjer for kampavvikling
Kampvert:
En trener og en lagleder har som oftest hendene fulle i forbindelse med en kamp, og for å sikre en fin
ramme rundt aktiviteten er kampvert et tiltak som har vist seg å være vellykket. Det er både viktig og
hyggelig at hjemmelaget har en vert som tar imot gjester, og en kampvert har også en tydelig og
respektert rolle under kampen. Kampvertens oppgave er å bidra til en god ramme rundt kampen
preget av Fair play og sørge for at kamplederen (dommer) får tilstrekkelig med støtte.
Kampverten skal ha på seg en egen kampvertvest. Vestene henger i kiosken på Autosenter Arena og i
boden på Extra Arena Sveberg. Ved større arrangementet må man vurdere om man skal ha 2 eller flere
kampverter. Kampverten bør som hovedregel møte 1 time før oppsatt kampstart.
Hovedoppgaven til kampverten (-e) er:
Før kampen:
- Sørge for at garderober, bane og mål er i orden. Bistå til å sette opp banen.
- Ønske velkommen begge lag og dommer (-e).
- Oppfordre til at tilskuere plasseres på motsatt side av lagene og står godt utenfor sidelinjen.
- Minne hjemmelagets trener i å avholde Fair play-møtet.
- Minne trenere og dommer om å organisere Fair play-hilsen før kampstart.
- Ha kunnskap om hvor klubbens hjertestarter er og ha telefon for å ringe 113.
Under kampen:
- Støtte dommeren og påse at reaksjoner mot dommer er innen rimelighetens grenser.
- Prate med dommer i pausen.
- Oppfordre til gode og positive tilrop fra foreldre, og ta kontakt hvis det går over streken. Vise til
foreldrevettregler og klubbens verdier.
- Påse at alle tilskuere oppholder seg to meter unna sidelinjen
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-

Oppfordre til positivitet fra trenere/lagledere både mot spillere og dommer.

Etter kampen:
- Minne trenere og dommer på å organisere Fair play-hilsen, samt Handshake for Peace.
- Takker begge lag og dommer
- Ta initiativ til rydding rundt banen etter kampslutt
- Gjennomgå garderobene (rydde/koste)
- Påse at alle inngangsdører er låst før man forlater anlegget
Kommunikasjon med motstander og dommer:
Vi oppfordrer lagleder til å ta kontakt med dommer og mostander et par dager før kamp for å ønske
velkommen og for å informere om praktiske forhold (f.eks. garderober, parkering etc.). Dette er også
med på å forebygge at dommer ikke møte på kamp.
Kampflytting - omberamming av kamper:
Ved behov for å flytte en kamp skal følgende rutine gjennomgås:
1. Sjekk når vi har ledig banetid med egen klubbs baneansvarlig. Info finnes på klubbens hjemmeside
og på www.fotball.no. Kampene kan som hovedregel ikke flyttes inn i andre lags treningstid når
sesongen er i gang.
2. Ta kontakt med motstanderlaget. Begge lag må være enige om omberammingen og nytt
kamptidspunkt før skjema sendes inn.
3. Dersom det ikke oppnås enighet mellom lagene, skal kampen spilles som oppsatt.
4. Det er i utgangspunktet hjemmelaget som skal varsle kretsen om kampendringen. Kampen er ikke
godkjent flyttet før kretsen har bekreftet dette.
5. Ved endring mindre enn 1 uke før oppsatt kampdato må oppsatte dommere og ev. veileder skal
informeres om endringen. Legg inn kommentar i skjemaet dersom noen ikke kan dømme på det
nye tidspunktet.
Sanksjoner fra krets:
Sanksjoner fra kretsen mot spillere eller ledere i klubben blir normalt varslet per epost til klubbens
epostadresse. Varsel om sanksjoner skal videresendes til lagleder og til Sportslig Leder som er ansvarlig
for videre oppfølging og gjennomføring mot spillere og trenere.
Ved brudd på Fair Play, våre egne krav og retningslinjer og NFFs regelverk kan klubben på eget initiativ
iverksette sanksjoner mot spillere, trenere/lagledere og/eller foresatte/tilskuer(e). Sanksjoner kan
bare besluttes av Sportslig Utvalg og Styret. Ved umiddelbare hendelser kan Sportslig Utvalg iverksette
suspensjon mens saken utredes.
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