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Holdninger og verdier


Hållingen fotball følger Fair Play reglene:

Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.
Ansvar: Vi tar ansvar for hverandre – herunder toleranse – og nærmiljøet vårt.
Integrere: Vi gir fotballtilbud til alle.
Respektere: Vi respekterer trenere/lagledere, motspillere/medspillere og dommere. MOT står
sentralt i klubben. Blant trenere, foreldre, spillere og på spillertrøyer
Positiv: Vi er positive på og utenfor banen.
Lagfølelse: Vi er stolte av å spille for Hållingen og har sterk lagfølelse.
Allsidighet: Vi tenker allsidighet og har naturlig rom for andre idretter enn fotball.
Yte: Vi yter maksimalt på banen, for klubben og i nærmiljøet.

Klubben generelt

-

Hållingen fotball har som mål å:
Ha fokus på spillerutvikling
Ivareta spillere og trenere slik at flest mulig fortsetter i klubben
Gi et bredt fotballtilbud til alle
Ha et godt samarbeid med naboklubber og krets

Spillere

-

Alle spillere i Hållingen fotball skal:
Respektere dommeren og trenerens avgjørelser
Respektere forbudet mot rusmidler og energidrikk
Vise god folkeskikk, alltid
Banning og mobbing blir ikke akseptert
Møt presis til trening og kamp med riktig utstyr
Meld alltid fra hvis du ikke kan komme
Vis lojalitet til klubben og laget ditt
Tolerere medspillere - uansett
Ta del i fellesoppgaver med en positiv innstilling
Hold orden på lagets utstyr
Hjelp til å finne baller, samle vester etc.
Rydd etter deg!
Vær en like god taper som en god vinner
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Barnefotball (6- 12 år)

-

Hållingen fotball har som mål i barnefotballen at:
Alle har foreldremøte foran hver sesong og i løpet av sesongen: Saker som bør tas opp er
forventninger, krav, cuper, deling av lag o.l
Vi skal starte opp lag hver høst dersom det er interesse fra årskullene
Lagene skal ha 1-3 treninger i uka, variert etter alder
Vi skal ikke toppe lagene
Lagene skal trene mest mulig smålagsspill

Ungdomsfotball (13-19 år)

-

Hållingen fotball har som mål i ungdomsfotballen at:
Alle lag bør trene 2-4 ganger i uka, kan variere etter alder og lagets egen målsetning
Foreldremøte foran hver sesong og i løpet av sesongen
Aktuelle spillere skal tilbys hospitering i egen klubb, men man må også ta hensyn til laget
spilleren er en del av
Danne et juniorlag om noen år med dagens 13-16 åringer

A-Lag

-

Hållingen fotball har som mål å:
På sikt klare å etablere A- lag som de yngre spillerne kan se opp til

Lagleders jobb

-

I Hållingen fotball skal laglederen:
Arrangere minst en sosial tur/sammenkomst for laget i løpet av sesongen dersom det er
ønskelig blant spillerne og de foresatte
Sette opp kjøreliste til bortekamper
Sørge for at laget stiller med kaffesalg og kampvert på hjemmekamper
Ansvar for påmelding til cuper
Ansvar for flytting av kamper hvis behov
Sørge for at Fair Play blir fulgt under trening og kamper
Bidra til at spillerne trives på laget
Motarbeide mobbing
Bidra til en god dialog med foreldre
Formidle kretsens Foreldrevett regler
Ta opp tema trafikksikker klubb på foreldremøte og spillermøte før hver sesong
Gi beskjed til utstyrsansvarlig ved behov for utstyr
Ta vare på lagets og fellesskapets utstyr
Gi beskjed til kasserer ved endringer på lagets spillere
Følge opp oppgaver fra styret
Påse at klubben stiller med dommer til hjemmekamper. Dersom egen klubbdommer
dømmer kampen, skal han/hun tas hånd om på en positiv måte
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Trenere

-

I Hållingen fotball skal trenerne:
Få tilbud om Trener 1 kurs, og klubben oppfordrer alle til å gjennomføre kurset
Sørge for at Fair Play blir fulgt under trening og kamp
Bidra til at spillerne trives på laget; For 10 år og eldre også fotballmessig utvikling
Motarbeide mobbing
Bidra til en god dialog med foreldre
Formidle kretsens Foreldrevett regler
Gi beskjed til utstyrsansvarlig ved behov for utstyr
Ta vare på lagets og fellesskapets utstyr
Følge opp oppgaver fra styret
Sette fokus på keepere og smålagsspill
Samarbeide med andre trenere om hospitering av spillere
Spesielt for trener/lagleder på lag fom 13 år: Påse at alle spillere er registrert i FIKS. Det
gjelder også yngre spillere som spiller på lag i G13 serie eller høyere
Ansvar for at laget gjennomfører mini- og teknikkmerke prøver

Fokus på keepere

-

I Hållingen fotball har vi som mål at:
Vi har en keepertrener i klubben eller at vi drar nytte av kompetanse hos naboklubber
Alle trenere setter av tid på trening til spesifikk keepertrening og ivaretar keeperne

Dommere

-

I Hållingen fotball har vi som mål at:
Alle fra 13 år og oppover skal få tilbud om å gå klubbdommerkurs og bli klubbdommer
Minst 2 spillere fra hvert alderstrinn blir klubbdommer

Utstyr

-

Alle lag i Hållingen fotball skal være utstyrt med:
Førstehjelpsskrin
Sportstape (kun til skader)
Isposer
Fløyte
Bag med vester: 12 stk til aldersbestemte lag og 20 stk til A-laget
Kampballer (3.stk)
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Organisering av lag

-

I Hållingen fotball ønsker vi at:
De beste skal få mulighet til å bli flyttet opp et alderstrinn, som hospitering eller permanent.
Dette må likevel vurderes opp mot hensynet til eget lag
Lag i barnefotballen skal deles i flere lag dersom det er så mange spillere at spilletiden til
hver enkelt blir mindre enn en omgang per kamp
Lag i ungdomsfotballen skal slås sammen med eldre eller yngre lag dersom dette er
nødvendig for å opprettholde lag

-

Kurs/utdanning av trenere og lagledere

-

I Hållingen fotball skal:
Alle nye og gamle tillitsvalgte som ønsker det få tilbud om kurs/utdanning for å kunne gjøre
jobben sin bedre
Det skal være en oppdatert oversikt over hvem som har tatt kurs/utdanning, slik at de kan
være til hjelp for andre som ikke har det

-

Slik vil vi ha det på ”banen”










Sykler settes i stativet – ingen sykling på banen
Bua er for trenere og lagledere
Vi bruker søppeldunkene – ikke søppel/mat på banen!
Det store bordet skal stå utenfor banen
Ingen klatring på målene
Ingen klatring på M-Station
Tyggegummi og snus er uønska
Alle rydder etter seg selv!
Vi snakker fint til hverandre – store og små

TIL Å BRY SEG
TIL Å LEVE
TIL Å SI NEI
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