Herkules Fotball
Innkomne saker

Forslagsstiller: Sportslig utvalg v/leder Øystein Tallakstad
En sportsplan er et rammeverk som er til stadig evaluering. Sportslig utvalg
gjennomgår årlig planverket med forslag om endringer basert på retningslinjer
fra NFF og erfaringer fra både egen klubb og andres tolkninger. Forslagene
sendes som styresaker.
Årsmøte bes akseptere at styret beslutter endringer i sportsplan fra og med
2020.
Hospitering og laginndeling
Hospitering av spillere i barnefotballen kan forekomme ved spesielle tilfeller
gjennom god dialog trenerne imellom.
Alle spillere på et årstrinn skal fordeles på jevnbyrdige lag og få et kamptilbud
på eget årstrinn. For å skape samhold og felleskap for hvert årstrinn skal lagene
settes sammen jevnbyrdig uten særlig fokus på kameratskap og geografi.
Fra 9-10 års alder kan det vurderes å melde på et ekstra lag i årsklassen over
dersom trenerne ser det som hensiktsmessig. Spillerne som får mulighet til å
spille på dette laget skal oppfylle følgende kriterier: Modning i hode og beina,
gode holdninger og treningsiver. Det er viktig at alle på årstrinnet får
muligheten til å oppfylle disse kriteriene og ekstratilbudet skal fungere som en
motivasjonsfaktor for enda mer trening og utvikling. Ingen skal ha «fast plass»
på laget som meldes opp.
Det er tydelig forskjell i ferdighetsnivå for nybegynnere og de som har spilt
fotball i flere år allerede. Ved oppstart av mange nye spillere i 8-, 9- og
10årsalderen kan det av den grunn være hensiktsmessig å melde på et eget lag
for nybegynnerne, slik at de kan fases inn i de ordinære lagene etter en halv
sesong. For alle lag i barnefotballen i Herkules er fokus på fremgang,
prestasjoner og fair play målestokken fremfor resultat, men for nybegynnerne
er fokus og oppfølging på dette ekstra viktig.
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Forslag til ny tekst:
Hospitering av spillere i barnefotballen bør prioriteres der spillere kan ha godt
av større utfordringer for å ta nye steg. God dialog med spiller og trenere om
ønske og periode er avgjørende faktorer for å lykkes med tiltaket. Dette kan
både gjelde treningshverdag i perioder samt kamper. Behovet for dette øker
ofte ved overgang til syver og spesielt nier og ellever fortball.
For at klubben skal gi best mulig helhetlig tilbud med maximalt kamptilbud vil
hospitering være løsningen på å fylle opp lag i kullet over. Dette for at et kull
med et antall spillere som er i utgangspunkt for få for to lag allikevel kan ha to
lag istedet for et med veldig mange spillere og liten spilletid. Herkules ønsker
best mulig tilbud i alle årsklasser, men ser at ungdomsfotballen er mest
krevende å fylle og da må tilpasninger mellom kull skje med anbefalinger fra
sportslig utvalg.
Hospitering skal prioriteres foran «Extralag/bonuslag» da hospitering gagner
både individuell utvikling og klubbens interesser av å ha best mulig kamptilbud
for flest mulig. Ved uenigheter om hvem/når hospitering er riktig er sportslig
utvalg objektiv part overfor trenere.
På kull med nivåinndeling (Divisjonsystem) hospiteres det spillere som passer
inn i nivået det er delt inn i.

