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SPORTSPLAN - SURNADAL IL FOTBALL
Barnefotball 6 – 12 år
Ungdomsfotball 13 – 19 år
Seniorfotball

Surnadal IL Fotball holder til i Surnadal og Syltøran stadion er vårt samlingspunkt.
Surnadal IL Fotball skal være den naturlige tilhørighet for barn og unge fra hele regionen
Surnadal.

Visjon Surnadal IL: «Det ska varra gøitt fær aill – hæle tia»
Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle (som NFF sin visjon).
Verdier: Fellesskap, glede og utvikling.

Verdigrunnlag:
Aktiviteten bygger på tre pilarer som sammen danner verdigrunnlaget for fotballen, på og
utenfor banen. Fotballens verdigrunnlag er direkte avledet fra idrettens grunnverdier og gir
retning for hvordan spillere, lag, trenere, lagledere, foreldre og klubb samhandler i
hverdagen.

Overordna målsetting:
1. Surnadal IL Fotball skal tilby ALLE en mulighet for å spille fotball og utvikle seg som
fotballspillere i ett sunt, trygt og utviklende fotballmiljø. Det skal være morsomt å
spille fotball for Surnadal, uansett kjønn og alder.
2. Surnadal IL Fotballs aldersbestemte klasser skal drives etter breddeidrettens
prinsipper og vi skal tilstrebe å stille lag i alle klasser for jenter og gutter.
3. Surnadal IL Fotball skal samarbeide godt med andre fritidsaktiviteter og idretter, og
stimulere til allsidig idrettserfaring. Vi skal også samarbeide godt med nærklubbene
(Søya, Todalen, Bøfjord/Bæverfjord, Øvre Surnadal, Rindal og Halsa).
4. Surnadal IL Fotball skal bidra til å skape gode holdninger hos våre spillere i forhold til
med- og motspillere, i forhold til dommere, trenere og ledere. Vi ønsker å utvikle
disiplinerte spillere, både på og utenfor fotballbanen.
5. Surnadal IL Fotball skal legge forholdene til rette for de som ønsker å utvikle seg og
satse målbevisst på fotballen.
6. Surnadal IL Fotball skal være en organisasjon for hele fotballfamilien; spillere,
ledere/trenere, foreldre, dommere og befolkningen ellers i Surnadal kommune.

Vi følger retningslinjene fra NFF når det gjelder organiseringen av aktiviteten i de forskjellige
årsklassene.

Barnefotball:
I lenkene for barnefotballen ligger det blant annet retningslinjer for gjennomføring,
informasjon ang. jevnbyrdighet, spillformer, spilletid og forslag til øvelser tilpasset
årsklassene.
6-7 år:
https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/barn_6-7/

8-9 år:
https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/barn_8-9/
10-11 år:
https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/barn_10-11/

12 år:
https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/barn_12/

Ungdomsfotball:
I lenkene for ungdomsfotballen ligger det blant annet retningslinjer for gjennomføring,
informasjon ang. seleksjon, topping, spillformer, spilletid og forslag til øvelser tilpasset
årsklassene.
13-17 år:
https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/ungdom_13-17/

18-19 år:
https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/ungdom_18-19/

Hospitering
I Surnadal IL Fotball søker vi å optimalisere trenings- og kamphverdagen for våre spillere.
For de aller fleste spillerne betyr det treninger og kamper på sitt eget lag.
Men for enkeltspillere, som er helt i toppen i sin egen årsklasse når det gjelder holdninger,
innstilling og ferdigheter, må klubben se på andre løsninger i enkelttreninger og
enkeltkamper på nivå over det de spiller og trener på til daglig. Det kan ikke være fødselsåret
alene som avgjør hvilken klasse/nivå man skal spille fotball i, men også ferdighetsnivået.
I Surnadal IL Fotball står den individuelle spillerens framgang sentralt – det vil si at vi som
trenere til enhver tid holder spilleren i sentrum. Det er ikke ønskelig at noen av trenerne
våre har spesielle «eierforhold» spillerne. Dersom spilleren åpenbart er på feil nivå i forhold
til flytsonen, forplikter vi oss i forhold til rammeverket å utvide spillerens arena. Dette er en
kontinuerlig prosess mellom trenerveileder/sportslig leder, trener i «moderlag» og
«hospiteringslag», samt spilleren og hans/hennes foresatte.
Med hospiteringsspiller i Surnadal IL Fotball mener vi spillere som ut fra et faglig ståsted har
behov for utfordringer utover det man klarer å gi i spillerens eget lag.
Det er viktig å se forskjellen på hospitering og det å flytte opp spillere med bakgrunn i
antallsproblematikk. Det er ikke å anses som hospitering dersom man av årsaker knyttet til å
fylle opp spillerstaller i årsklasser over på grunn av mangel på spillere, flytter opp spillere
som i utgangspunktet ikke ville være ansett for å være gode nok og modne nok for klassen
over. Er man i tvil om en spiller skal hospitere eller ikke, så skal han/hun ikke hospitere.
Om en spiller hospiterer i et lag er en å regne som spiller på lik linje med spillerne som
tilhørere dette laget.
Hospitering foregår normalt sett kun i ungdomsfotballen og i ungdomsfotball opp til
junior/senior, men man kan ikke utelukke at det i enkelte tilfeller med enkelte spillere kan
være behov også i barnefotballen for å gi en enkeltspiller ekstra stimulering.
Normalt sett vil 1-2 spillere i en årsklasse være aktuelle for hospitering. Trenere kan ikke seg
imellom flytte spillere opp og ned i årsklassene. Det er klubbens sportslige utvalg som
formelt er ansvarlig for hospiteringsordninger gjennom sine to utøvende funksjoner,
trenerveileder og sportslig leder. Det er viktig at disse kontaktes angående
hospiteringsordninger da dette krever god styring ifht. mengde og totalbelastning for
spilleren. For spillere som er aktuelle for hospitering må også foresatte være involvert.

Neas akademiet, sone, krets og toppklubbtiltak:
Med jevne mellomrom har klubben spillere som er uttatt på spillerutviklingstiltak som i nivå
ligger over klubbtreningen. Dette kan være utviklingsklubbsamlinger arrangert av vår egen
klubb, Neas akademiet, bylag, sonesamlinger eller kretssamlinger i regi av Nordmøre og
Romsdal Fotballkrets. Slike spillere må få ekstra oppfølging i egen klubb for å optimalisere
trenings- og kamphverdagen slik at spilleren er godt forberedt på å møte et nivå som er over
klubbtreningen. Trenerveileder/sportslig leder og trener for spilleren har ansvaret for at

disse spillerne blir fulgt opp med tanke på utvikling og totalbelastning. Det er derfor viktig
med en kontinuerlig dialog mellom trener og trenerveileder/sportslig leder.
Neas akademiet gir i utgangspunktet et tilbud for jenter og gutter i årsklassene 12-14 år.
I noen tilfeller er det også aktuelt å hospitere på akademiets lag i høyere årsklasser.

Trenerforum
Trenerne i barne- og ungdomsfotball er pliktig til å stille i klubbens sportslige fora for sin
respektive avdeling. Dette er et faglig forum hvor man diskuterer fotballfaglige utfordringer.
Trenerveileder har (sammen med sportslig leder og trenerne i klubben) programansvar for
forumet, og skal sende ut innkalling i god tid før møtet slik at trenerne har mulighet for å
forberede seg ifht. forumets innhold.

Turneringsbestemmelser
Overordnet mål ved deltakelse i cuper/turneringer er å styrke miljøet og samholdet i laget,
og samtidig gi et godt sportslig tilbud som er med på å utvikle laget og spillerne.
Laget og klubben skal være bevisst på valg av turneringer ut fra alderstrinnet laget befinner
seg på. Reiseavstanden til turneringer øker i takt med alderen. På denne måten sikrer man
en progresjon i turneringstilbudet.
For å ivareta dette skal disse retningslinjene følges:
10 år og yngre:
Disse spillerne kan delta i kamper/turneringer i lokalmiljøet (bokommune, nabokommune,
med opptil en times reise en vei).
11-12 år:
Disse spillerne kan delta i kamper/turneringer innen kretsen og nabokretsene. F.eks.
Norway Cup er ikke aktuelt.
Fra 13 år:
Disse spillerne kan delta i kamper/turneringer innen kretsen og nabokretsene.
Fra 13 år stiller vi også lag i Norway Cup.

Valg av turnering
Ved valg av turnering bør laget vurdere en del faktorer. Det er viktig å planlegge i god tid, slik
at det passer inn i familiens planer. Spillere, ledere og foreldre/foresatte bør involveres i
prosessen ved valg av turnering.

For de yngste lagene vil det være avgjørende om foreldre/foresatte kan være med, derfor er
det viktig å ta med disse på råd.
Likt tilbud til alle på samme alderstrinn i barnefotballen.
Vi setter fokus på likhetsprinsippet i barnefotballen. Det innebærer at alle lag og spillere på
samme alderstrinn skal ha mest mulig like muligheter.

Rekruttering av nye spillere
Surnadal IL Fotball skal ikke drive oppsøkende rekruttering i barn og ungdomsfotball.
Vårt prinsipielle standpunkt er at spillere under 16 år bør aktiviseres i «sin» nærklubb lengst
mulig av sosiale og tilhørighetsmessige årsaker.
Dersom slike henvendelser kommer fra spiller som sterkt ønsker å spille for oss, benytter vi
følgende prosedyre:
-

-

spiller samtaler med sportslig leder og hovedtrener for laget som det er aktuelt med
overgang til, spiller oppfordres, om så ikke allerede er gjort, om å drøfte saken
grundig med sine foresatte.
Sportslig leder/styret sender brev til gammel klubb for å meddele at spiller har tatt
kontakt med Surnadal Fotball
Spiller og foresatte bes kontakte gammel klubb for å orientere om ønsket om
klubbskifte, og evt. årsak
Sportslig leder og hovedtrener bør følge opp at denne kontakt har funnet sted før
videre saksgang
Det er til syvende og sist hovedtrener og sportslig leder som avgjør om vi kan ta imot
spilleren.
Overgangspapirer fylles ut i henhold til forskriftene, signeres og sendes. Spiller er
spilleklar når spilletillatelse mottas fra NFF.

Det er sportslig leder som står for de formelle prosedyrene i en overgangssak i ungdom og
seniorfotballen. Sportslig leder skal derfor alltid kontaktes når overgang er aktuelt - også i
tilfeller når spiller fra vår klubb ønsker overgang til annen klubb. Vi benytter da følgende
prosedyre:
-

-

spiller samtaler med sin hovedtrener, og om nødvendig sportslig leder
grunn til overgang bør kartlegges dersom spiller er åpen for det, ingen spillere skal
forlate oss uten at de føler at vi har vært imøtekommende og vist interesse overfor
spiller
Vi skal ikke hindre overgang til annen klubb for våre spillere, så lenge forpliktelsene i
forhold til vår klubb er oppfylt (innlevering av utstyr, økonomiske forpliktelser etc.)
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