
REFERAT TRENERMØTET 

12. APRIL 2018 JUTULSTUA 

 

Til Stede: Hedvik Hansen – damelaget  

Jørn Slettheim – J2005 

  Bjørn Kåre Gotteberg – G2006 

  Torbjørn Tveiten – G2006 + G2008 

  Sten Ove Elvestad – G2006 

  Elin Kristiansen – J2006 

  Ina Silkoset – J2007 

  Richard Riekeles – G2007 

  Frank Sveen – J2008 

  Kristian Kjuus – G2008 

  Kenneth Iversen – G2009 

  Azad Bawakhan Myakhan – G2009 

  Rune Gjerde – G2009 

  Stian Solbakken – G2009 

  Jasmin Kazaferovik – G2009 

  Anders Fjellhaugen – G2010 

  Lars Fossen – G2010 + G2012 

  Linda Wergeland – J2010  

  Per Gulliksen – G/J 2011 

  Hilde Kapskarmo – G/J 2011 

Forfall: J2004, G2005, J2009 og Old Boys/M33+ 
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Kristian Holm Carlsen, sportslig leder sesong 2018, presenterte seg i forkant av møtet og viste 

når han er på feltet (se nedenfor). Følgende punkter ble gjennomgått: * Sportsplan * 

Hospitering * Støtteapparat * Oppgaver klubb/Oppgaver sportslig leder * Kampflytting. 

 

Møtet startet med noen suksesshistorier fra aktivitet i vinter, før en kort repetisjon av hva og 

hvem vi er til for. Det er viktig å huske på at vi er til for å tilfredsstille barn og unges behov 

ved å gi dem et fotballtilbud på deres premisser. Vi gikk gjennom flere eksempler på 

situasjoner hvor det er fort gjort å glemme hva og hvem vi er til for.  

 

Deretter ble alle trenerne oppfordret til å snu litt på fokuset, og å gå fra mest fokus på kamp til 

mest fokus på det sosiale. Det betyr ikke at kampen ikke er viktig eller ikke skal gjennomføres 

ordentlig. Men det å skape en sosial velfungerende gruppe, ha flere sosiale tiltak, og 

gjennomføre gode treninger er viktigere. Både for å bli en god fotballspiller og for å redusere 

frafallet. Sistnevnte avgjør om vi klarer å ha ungdomslag. To slides illustrerer dette: 



 

 

Klubben ønsker hospitering for flest mulig, men først og fremst på trening. Samtidig skal vi 

ikke stresse med det eller bli oppgitt om vi ikke får alt på plass på en gang. Kjernetilbudet er 

eget lag/årskull, og hvor det viktigste er å skape gode sosiale grupper og gode treninger. 

Deretter ønsker vi å gi de som vil trene mer muligheten til dette gjennom akademiet og 

hospiteringsordninger. Akademiet har treninger tirsdager og torsdager 1415-1615, og det er 

løpende påmelding. Her må vi huske på at det ikke er farlig å trene to fotballøkter om dagen. 

De aller fleste spillere som spiller i 2.div eller oppover trente 10 timer eller mer i uka gjennom 

store deler av barne- og ungdomsåra. For eksempel trente Jon Arne Riise ofte før skolen, han 

lurte til seg en kort økt midt i skoledagen, trente med laget etter skolen og en egen økt på 

kvelden. Det viktigste er hva spilleren selv vil. Derfor er klubbens ønske at de som vil trene 

mye skal få muligheten til det i Jutul fotball. Så skal vi heller passe på at det blir litt mindre 

trening med høy intensitet i den største vekstspurten. 

Noen lag har allerede avtalt hospitering i kamp. Avtaler som er gjort ønsker vi å holde, men 

Kristian kommer til å følge litt med og prate med trenere. Kristian skal styre hospiteringen, og 

vi starter med det fra og med 2008 kullet (4.kl.). Vi kan heller utvide ordningen senere. På 



jentesiden er de allerede i gang med en del samarbeid mellom kullene. Snart kommer Kristian 

til å sende spørsmål til trenere på de aktuelle kull om hvem som har lyst til å hospitere på 

trening, og hvem dere mener fortjener det med en kort begrunnelse. Alle spillere tilhører 

uansett sitt årskull, og så er hospitering et ekstratilbud. 

Når det gjelder kampflytting gjelder følgende retningslinjer: 1) Flytting av kamp skal i 

utgangspunktet skje så sjeldent som mulig, og hvis det skjer skal det avklares med klubb før 

prosessen med flytting starter. Foreløpig tar dere kontakt med Elin. Hvorfor? Fordi det alltid 

er noen som mister treningstid eller ikke får med seg informasjon. Noen blir negativt berørt 

siden banekapasiteten er sprengt. 2) 5’er kamper skal gå på gresset så sant banen er åpen. 

Dette gjelder selv om kunstgressbanen er ledig ved kampstart eller det ikke står at noen skal 

bruke den. Den kan være at trening eller kamp er flyttet uten at alle har fått beskjed. 3) Når 

kamper flyttes fra gress til kunstgress (gresset er stengt) så går kamp foran trening. Da må de 

som har trening samarbeide med å gi hverandre plass, finne på alternativ trening eller 

dessverre avlyse. Fleksibilitet, samarbeid og godt humør løser det meste. I tillegg er det viktig 

at alle trener på sitt oppgitte område. Selv om det ser ledig ut, kommer det ofte lag som starter 

midt i treningen og må ha plassen sin. Da kan det bli kaos og misnøye om noen ikke følger 

baneplanen. En oversikt over når og hvor alle trener henger i vinduet i kiosken. 

Til slutt fikk alle trenere noen arbeidsoppgaver. De fikk tre arbeidsoppgaver for henholdsvis 

treningene, kampen og sesongen som helhet. Disse kommer fram i ”Trenerhistorie 1” som er 

vedlagt som egen fil. For de som vil foregripe begivenhetenes gang anbefales det å lese 

”historien om en mammatrener” som også ligger vedlagt.  

 Kristian er vanligvis på feltet tirsdag og torsdag, men også noen mandager og onsdager, for 

eksempel i uke 18. Det er en fin mulighet til å stille spørsmål om ting dere lurer på da. Dere 

får tilsendt oversikt snart. 

 

 

 

Sportslig hilsen, 

Elin og Kristian 


