Kortversjon håndbok SSK Juniorfotball

Håndbok (kortversjon)
Her følger en kortversjon av håndboka, for mer detaljerte opplysninger, se håndboka.

Vårt motto er:

Flest mulig – lengst mulig
Juniorstyret 2012
Leder:

Øyvind Gamst
Telefon: 32 87 19 93

Vinneslia 13
476 01 913

3057 Solbergelva
oyvind.gamst@edb.com

Material:

Asle Tangen
Telefon:

Gamle Riksvei 134
936 88 152

3057 Solbergelva
asle.tangen@byggmakker.no

Frode Engedal
Telefon:

Myrabakken 20
928 31 906

3057 Solbergelva
frode.engedal@kongsberg.com

Kasserer:

Terje Vold
Telefon:

Bergåsveien 8
412 99 651

3057 Solbergelva
terje.vold3@gmail.com

Dommeransvarlig:

Tore Lae
Telefon:

Fjellenglia 1
932 33 534

3057 Solbergelva
tore.lae@gk.no

Dugnadsansvarlig:

Bente Hole
Telefon:

Gamle Riksvei 78
415 58 078

3057 Solbergelva
bente.hole@oeenergi.no

Jentelag,
kiosk:

Cathrine Sandberg
Telefon: 32 23 08 22

Solvangen 7
402 42 381

3057 Solbergelva
cabo2@ebnett.no

Solberg SK Juniorfotball
Støtteapparat rundt lagene
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SSK Junior er i hovedsak organisert med foresatte som trenere – oppmenn, evt. også
en trenerkoordinator og/eller spillerutvikler.
Det er styrets ansvar å ha kontakt med det enkelte kull i forhold til å sikre at det er
nok personer rundt laget.
Hovedoppgaver:
Gjennomføring og planlegging av treninger
Delta på trenersamlinger
Påmelding på cuper
Innmelding av spillere til Bylag
Informasjon til foresatte
Sørge for ajourførte laglister til styret
Oppfølging av særavgifter
Ansvarlig for drakter og annet utstyr (og melde behov til styret)
Organisering av dugnader som laget pålegges av styret
Sosiale tilstelninger
Forventninger:
Det forventes at støtteapparatet i SSK forplikter seg til å følge klubbens
retningslinjer. Bl.a. positive holdninger i trening og kamp.

Prinsipper for organisering av lagene
Treningsgrupper:
Et årskull trener sammen som en enhet. Dette er et overordnet prinsipp.
På G/J 16 skal årskullene 15-16 slåes sammen til en treningsgruppe. Her kan det bli så
mange at det er hensiktsmessig å dele i 2 separate treningsgrupper. En slik avgjørelse
skal taes i samråd med styret. Prinsippene for deling vil variere.
Treninger:
Hvert årskull bestemmer selv antall treninger (begrensninger utifra banekapasitet).
Alle treninger skal vare åpne for alle spillere i årskullet.
Laginndelinger:
Fra G/J 10-12 skal det deles i jevne lag. Når en begynner med 11’er lag, fra G/J 13, vil
det være aktuelt å operere med et 1. og et 2. lag. Dette pga. påmelding i divisjoner.
Vi prøver i utgangspunktet å ha lag i 1. divisjon på alle kull.
Antall lag på et kull:
For at alle spillere skal få mye spilletid henstilles det til å melde på ”riktig” antall lag
for årskullet. En konsekvens av dette er at spillere kan/må løftes fra årskullet under.
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Bruk av spillere:
Generelt vektlegges holdninger mer og etter hvert blir oppmøte, innsats, oppførsel og
prioriteringer avgjørende for hvor mye en spiller (spesielt fra 13 år og oppover).
For miniputt 7-10 år og lillegutt/jente 11-12 år gjelder i hovedsak følgende:
Alle spiller tilnærmet like mye (kan gjøre taktiske disponeringer fra 11-12 år).
Det lånes spillere i utgangspunktet. Fra lag i samme kull og dette rulleres.
For smågutt/jente 13 til juniorlag gjelder i hovedsak følgende:
Alle spillere skal ha rettferdig spilletid (min 30 %).
5 spillere kan brukes av de som evt. spilte på det andre laget. Her lånes det ved
behov fra kullet under (etter avtale med trener/lagleder).
Løfting av spillere som en del av spillerutvikling vil fra tid til annet være aktuelt.
Dette gjøres utifra en sportslig avgjørelse mellom trenerne på årskullene og en evt.
spillerutvikler. Spillerutvikleren vil ha siste ordet ved uenighet.

Håndtering og prosedyrer ved usportslig adferd og
disiplinærproblemer:
Det er viktig for SSK juniorfotball at spillerne viser positive holdinger både på
kamper og treninger. Usportslig adferd skal påpekes og få konsekvenser dersom
spilleren ikke viser holdningsendringer. Det kan være alt fra tilsnakk, utestenging fra
treninger/kamper, i verste tilfeller bortvist fra resten av sesongen.

Treningstider:
Banekomiteen følger følgende prinsipper ved tildeling av tider for juniorfotballen:
5 og 7’er lagene – 1 trening i uka (minimum).
11’er lagene – 2 treninger (minimum).
Prioriteringer går fra de eldste og nedover.
Treningstider for de ulike periodene sendes ut på mail.

Dommerutvikling:
Vi prøver å rekruttere dommere med å ha dommerkurs hvert år for eldste
smågutt/jente. Disse blir satt opp på klubbens hjemmekamper for 5’er og 7’er lag
inklusive allidretten, samt knøttecupen.
Dommerne betales kr. 75,- pr. kamp evt. 50,- til hver hvis 2. Lagleder legger ut
beløpet samt kjøper en brus til dem. Beløpet refunderes hos kasserer etter innlevert
kvittering.
Dommerhonorar for 13 årslag og eldre er (i tillegg kommer km. godtgjørelse) :
Junior 19 år interkrets 700,- for hoveddommer, 450,- for ass. dommer.
Junior 17-19 år div.
400,- for hoveddommer, 300,- for ass. dommer.
Øvrige klasser
350,- for hoveddommer, 250,- for ass. dommer.

Trenerutvikling: Vi ønsker at fotballtrenerne i Solberg SK skal ha den nødvendige
kompetanse som kreves for å kunne trene et av våre lag. Dette medfører at man skal
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følge en utviklingsplan som bl.a. innebærer NFF’s aktivitetslederkurs og deretter hele
NFF’s Trener I-kurs. Gjelder fra 8-års kullet.

Tilskudd til lagene:

Det enkelte lag får dekket følgende av junioravdelingen.
3 cuper pr. lag (+ vår egen, gjelder 7’ og 5’er lag)
Drakter og medisinsk utstyr
Baller og annet utstyr
Dommerutgifter
Treninger
I tillegg får 7’er lagene 50,- pr spiller til sosiale arrangementer.
11’er lagene får et tilskudd pr. påmeldte lag som følger.
* Smågutt/jente 13 og 14
5000,- pr. påmeldte lag
* Gutt 15 og 16
10.000,- pr. påmeldte lag
* Juniorlag
20.000,- pr. påmeldte lag
Kan brukes til betaling av ekstern trener, tilskudd overnattingscuper etc.

Dugnader:
Knøttecupen 1. helga i september.
Banemesterdugnad: det settes opp fordeling på oppgaver og perioder (mai, juni, sept,
okt).

Særavgifter:

Kasserer administrerer utsendelse (via laglederne) ut fra laglistene som er levert.
Prisene varierer fra 1100,- og oppover til 2000,- (100,- i søskenrabatt).
Hvis spiller har utestående særavgift etter ordinært varsel og purring, utestenges
denne fra kamp og trening. Lagleder kontakter foresatte. (Det er lov å bruke skjønn).

Innkjøp av utstyr:
Jr fotballen har innkjøpsavtale med Intersport og vi får tilskudd fra KIWI.
Det er kun materialforvalterne i klubben som kan hente ut utstyr hos Intersport.
Alle lag skal ha spillerdrakter med Intersport og KIWI trykt på.
Annen reklame sjekkes ut av materialforvalterne.
Annet utstyr som baller, kjegler, vester og påfyll til medisinkoffert, meldes til
materialforvalter.

Spilleroverganger:
Se håndboka.

Forsikringer:
Spillere t.o.m. 12 år er dekket av barneforsikringen til NIF.
Alle spillere i aldersgruppen 13-19 år er dekket av lagforsikring.
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