Hospitering i Fossum Fotball
Fossum Fotball ønsker å innføre hospitantordning – det vil si at spillere i en årsklasse etter
nærmere avtale kan trene og spille med lag i årsklassen over. I noen tilfeller kan det være
aktuelt å hospitere i høyere klasser og det kan være aktuelt at jenter hospiterer i guttelag.
Spiller som hospiterer skal delta i den beste treningsgruppen i det hospiterende lag. Spillerens
tilhørighet er eget lag og skal forholde seg til dette når det gjelder forpliktelser i klubben
(kontingent, andre forhold?)
Målet med ordningen er å gi spillerne bedre utviklingsmuligheter ved å delta i en gruppe som
prestasjonsmessig er på et høyere nivå.
Ordningen gjøres gjeldene for spillere i alder 11 – 19 år - både gutter og jenter. Skal vi få
ordningen til å fungere må trenere og ledere for de involverte lagene ha en tett og god dialog
seg i mellom, med aktuelle spillere og deres foresatte. Det må lages en avtale for hver enkelt
spiller som skal hospitere. Følgende praksis gjelder for å få til avtale om hospitering;
- Trener i samarbeid med sportslig leder vurderer og innstiller spillere de mener er klar for
hospitering.
- Forutsatt at spilleren selv ønsker å hospitere tar trener kontakt med trener for det
hospiterende lag for å avtale hvilke treninger som passer best, dvs treninger med mye
spill. Hospiterende lag plikter å bidra i tilrettelegging for hospitering.
- En spiller som hospiterer skal tas godt i mot og behandles helt på lik linje med de andre
spillerne på trening og i kamp.
- Det avtales for en periode på (eks 1 måned) om gangen. Permanent oppflytting
praktiseres ikke i Fossum. (unntatt i tilfeller der lag må slås sammen for å få et bedre
sportslig tilbud)
- Etter at avtalt periode er over skal begge lags trenere sammen med Sportslig leder
evaluere om ordningen skal fortsette (spiller trives, spiller er god nok)
- All kontakt skal skje via trenene på de angjeldende lagene (dvs at en spiller kun kontaktes
av trener på eget lag
- Det skal fylles ut eget skjema ved hospitering

Spillerne som er inne i ordningen skal prioritere på følgende måte:
- kamp med eget lag prioriteres først
- hospitering skal normalt være i tillegg til trening med eget lag, men total treningsmengde
må vurderes i hvert enkelt tilfelle

