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AGENDA og referat: 
 

Sak 07/10 www.selfors.com 
- opplæring for alle trenere i aktiv bruk av hjemmesiden v/Jan Inge 

 

- Referat: 
 Info om hjemmesidene og mulighetene som man har der som beskjeder 

ut til lag, kommentere artikler, fritekstsøk med mer. 

 Evt opplæring for å skrive inn artikler på nettsidene så gis det beskjed 
tilbake til webmaster@selfors.com 
 

 

Sak 08/10  Evaluering av sesongen 2010 

- debatt blant deltakerne, vi tar en runde med hvert enkelt lag, 
hvordan har sesongen vært? 

- planlegge 2011-sesongen, hvem av trenere er med videre, er det 
nødvendig å slå sammen lag, jenteklassen 2001/2002(nytt lag, 
og har vi trenere til dem), småjentelaget 96/97/98 samt 
småguttelaget 96/97/98. Ber om at trenerne tenker litt på dette 
før møtet. 

- hospitering 
- søndagstreningene, suksess eller? 
- sportsplanen - har den vært brukt aktivt av de respektive lag? 
- ballbua og manglende ansvarlighet for lagets utstyr 
- behov for utstyr til vintersesongen? 

 
- Referat: 

 G96/97 ivrige spillere, har begynt å spille med poeng, stabil 
gjeng og av til hospiterer det spillere fra G98. 
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 J96/97/98 en fin gjeng men litt variabelt oppmøte, men i det 
siste har de vært fullt oppmøte. Men må avklares det med at 
kanskje fotballforbundet vil stramme inn 
aldersdispensasjoner. 

 G98 har hatt fullt oppmøte med 16 spillere! Det går veldig bra, 
med god innsats. De har også klagd på turneringen i Bodø, 
og de er blant flere lag som vurderer å trekke laget pga dårlig 
organisering fra Glimt. 

 G99 er 8-9 spillere, så de er litt knapt med spillere. Gode og 
ivrige spillere som lærer mye og tar det til seg. 

 J99/00 et sammensatt lag som spiller i den eldste klassen og 
har gjort det godt. De er såpass mange at det må være 2 
trenere for å få støttet opp rundt alle. Har i sommer godt ned 
til 1 kamp og 1 trening i uka. En god gjeng og de har sagt at 
de vil fortsette. En utfordring å få nå alle de forskjellige 
nivåene, særlig å gi et tilbud til de som er kommet lengst. 

 G2000 3 trenere med 14 stk til å begynne med men har hatt 
frafall på 3-4 stk. De har alltid stilt med 2 lag og det gjør at de 
har G2001 spillere som hospiterer hos seg. Det har gjort at 
nesten alle får spille veldig mye. Neste år blir det ett 7’er lag. 
Basisteknikken sitter godt. 

 G2001 8-9 spillere og det fungerer bra med gode resultater  

 G2002 guttene trives godt og de er 12-13 stk så de tar sikte 
på å starte med 2 lag neste år. 

 G2003 ikke tilstede 

 G/J2004 Vil starte opp når innetreningstidene er fordelt. Laget 
har fått tildelt treningstid tirsdag 17 – 18 i gymsalen. 

 Damelag, kan det startes opp? Forumet så veldig positivt på 
dette initiativet. Styret vil ta det med seg og diskutere det 
videre. 

 J2001/2002 ikke grunnlag for et eget jentelag ser det ut til, litt 
for få jenter i disse årsklassene. 

 

 Hospitering fungerer godt. Det er et tilbud til de som trenger 
større utfordringer som gir spillere en mulighet til å trene og 
spille kamp med et årstrinn over. Se også sportsplan. 

 

 Søndagstreninger: var kanskje litt for ambisiøst å kjøre dette, 
har ikke fungert helt etter forhåpninger. Kanskje må vi gjøre 
det om til mer uformelle møter, slik at søndags ettermiddag er 
åpent for treninger der ungene selv styrer det som skjer. Ikke 
har det som organiserte treninger. 

 

 Sportsplan, brukes den? Ja den brukes som retningslinjer for 
hvordan man kan trene. Et tips er også å se på fotball.no om 
øvelser og det som står der om barne- og ungdomsfotball. 
Der er det blant en kvalitetssjekk som trenerene oppfordres til 
å se på. Keepertreninger: Vi vurderer å få til 1 trening i 
måneden fra vinteren av.  



 

 Utstyr og ballbua: Vi er generelt dårlig til å ta vare på utstyr. 
Vi har mistet om lag 30-40 baller i løpet av utesesongen. 
Strøm mangler i ballbua, likeså ballpumper. Men det må 
skjerping på dette da det koster svært mye penger. Kanskje 
må vi vurdere at Selfors gir hver spiller hver sin ball som de 
har ansvar for selv. I forhold til utstyr til vinteren, deriblant 
keeperbukser vurderes. Forbruksvarer som keeperhansker 
kan trenerne kjøpe (føre) på Coop sport. Om drakter skal 
samles inn eller byttes inn i nye størrelser, så tar hvert lag 
dette  opp med Kenneth. 

 
 

 
Sak 09/10 Fordeling av treningstimer for vintersesongen 

- kan trenerne ha ønsker klart til møtet 
-  
- Referat: 

 Treningstider: ønsker ble spilt inn til styret. De gjennomgår 
alle ønskene og fordeler ut i fra det. 

 
Sak 10/10 Eventuelt 

- teknikkmerket den 11. oktober, info fra Morten 
- fotballavslutning 13. oktober 
- funksjonærfest 13.november 

 
Styret 


