Hospitering
I
Smørås IL

Hva er hospitering
• En spiller hospiterer når han trener eller spiller kamp i et
annet miljø enn han normalt gjør.
• Vi stimulerer til hospitering og ser dette som en udelt positiv
aktivitet så lenge det er klubbstyrt.
• For spilleren er hospitering under ordnede former en god
erfaring og inngår som et naturlig ledd i vår spillerutvikling.

Hvorfor ønsker vi hospitering
• Smørås IL ønsker å differensiere tilbudet på treningsfeltet for
å utvikle alle spillere. Derfor er det viktig at spillere som
ønsker flere aktiviteter og som trenger større fotballmessige
utfordringer i trening/kamp får muligheter til å trene med
eldre spillere. Når en spiller hospiterer vil spilleren delta en
periode på et annet lag, men fortsatt tilhøre sitt opprinnelige
lag.
• Hensikten med hospitering er at spilleren får fotballmessige
utfordringer med nye impulser og læring som han kan ta med
seg tilbake på sitt opprinnelige lag. Ved en slik ordning vil
både laget og spilleren dra nytte av hospiteringsordningen.
• Det er viktig at når spilleren kommer tilbake til opprinnelig
lag skal han ta med seg holdninger og ferdigheter som gjør at
han øker kvaliteten på sine egne lags treninger. Klarer ikke
spilleren dette er man ikke moden nok og klar for
hospitering.

Hvordan hospiterer vi i Smørås IL
(A) = Spillerens trener (i ordinær gruppe)

(B) = Trener i treningsgruppen hvor hospitering er aktuelt
(C) = Sportslig utvalg
1.

Hospitering bør ini@eres av (A). Det er hun/han som kjenner spilleren
best og som skal se behovet for ekstra uFordringer.

2.

(A) kontakter(B) og (C), og disse må ﬁnne treningsøkt(er) som passer
best.

3.

(A) og eventuelt (C) snakker med aktuell spiller om hospiteringen for
å understreke konsekvensene av deLe. Spilleren selv må få
valgmuligheten. Foreldre/foresaLe skal involveres. For jentespillere
kan det vurderes om de også kan hospitere blant guLene.

4.

Hospitant tas i mot og presenteres for spillergruppen. Det er vik@g å
forklare at hospitanten skal være med under giLe ak@viteter og
behandles slik som de andre. Dersom hospitanten er god nok, kan
det vurderes om han skal få mulighet i kamp. DeLe må vurderes opp
mot antall @lgjengelige spillere eLersom hospitant vil ta spille@d.

5.

Hospiteringen evalueres kon@nuerlig (det avholdes jevnlige
trenermøter for jenter og guLer hvor deLe er et fast punkt på
agendaen):

a)

(B) og (C) vurderer om spilleren er i ﬂytsonen eller ikke. Likeledes om
hospitanten glir inn i det sosiale miljøet.
b) (A) og (C) vurderer om ekstratreningen gir for stor treningsbelastning
totalt seL.
c) Dersom hospitanten holder et ferdighetsnivå på linje med de beste i
aldersklassen må (A), (B) og (C) diskutere hvorvidt hospitanten bør
ﬂyLes opp på permanent basis.
6.

NB! Spillere må også ha gode holdninger for å få lov @l å hospitere.
Viser hospitanter dårlige holdninger, feks ved spill i eget årskull eLer
hospitering, er hospitering uaktuelt.

7.

Hospiteringsavtalene bestemmes og evalueres i jevnlige trenermøter.

Prinsipper
• I Smørås IL er det klubben som styrer hospitering. Med god
kommunikasjon mellom klubb og trenere vil vi sammen
oppnå det som er best for spilleren.
• Det er vik?g at trenerne i felleskap vurderer den enkelte
spillerens belastning. Godt samspill mellom trenerne for
best utvikling av spillerne er en forutsetning.
• Spilleren har all?d base i opprinnelig gruppe.
• Spilleren må ha lyst og mo?vasjon for å hospitere.
• Dialog mellom trenere, med spiller og foreldre.
• Det er trenerne for laget/årgang som skal ha spillere opp på
hospitering som bestemmer hvilke spillere som kan gis
muligheten ?l å hospitere basert på holdninger, mo?vasjon
og ferdigheter.

Evaluering i etterkant
• All hospitering skal evalueres underveis med god
kommunikasjon mellom de aktuelle trenerne på ordinær
gruppe og hospiteringsgruppe.
• All hospitering skal evalueres i etterkant på et fellesmøte
mellom trenere i ordinær gruppe, trenere i
hospiteringsgruppe og klubb.
• Alle spillere som hospiterer skal få tilbakemelding fra
trenere i hospiteringsgruppen om nye utviklingsmål.

Visjon, ambisjoner og verdisett
Visjon:
Flest mulig – lengst mulig
Hovedmål:
Gi et godt sportslig og sosialt 3lbud 3l alle medlemmer, uavhengig av ferdigheter, slik
at ﬂest mulig ønsker å fortse=e i Smørås IL.
Delmål:
• All3d ha fokus på fair play.
• Legge 3l re=e for god sportslig utvikling for alle, uanse= ferdighetsnivå.
• Fokusere på trivsel og utvikling framfor resultater.
• Diﬀerensiere mtp på mengde og kvalitet slik at både topp og bredde får et godt
3lpasset 3lbud.
• Utvikle spillere 3l å gå hele veien opp 3l klubbens ulike seniorlag for menn og
kvinner.
• Legge 3l re=e for en god utvikling av klubbens trenere, ledere og dommere.
Ambisjoner
• Vi er gjennomgående klubbstyrt og med klare ansvars- og rollefordelinger.
• Vi er best på fotball-fasiliteter i Bergen Sør.
• Vi har en sunn og ryddig økonomi med posi3v egenkapital og god likviditet.
• Vi er en foretrukken og strategisk samarbeidspartner for sponsorer og andre
stø=espillere.
De=e må ligge 3l grunn for at klubbens vik3gste ambisjon skal nås:
• Vi har et sportslig kvalitets:lbud :l alle, med byens laveste frafallsprosent.
Våre ﬁre kjerneverdier er en vik-g del av grunnmuren vår, de skal gjenspeiles i all vår
ak-vitet, både på og utenfor banen. Verdiene i Smørås IL er styrende for hvordan vi
skal nå vår visjon og våre ambisjoner. De er forankret i NFF’s verdiseE; fotballglede,
muligheter og uGordringer for alle.
Inkludering – Smørås IL skal være en inkluderende klubb for alle i nærområdet, og på
best mulig måte ta vare på ﬂest mulig, lengst mulig.
Mestring – Smørås IL si= sportslige 3lbud skal ha fokus på at trivsel og utvikling skapes
gjennom mestring, på rik3g nivå for den enkelt
Glede – Smørås IL skal legge 3l re=e for gode opplevelser i et trygt miljø, slik at alle
opplever glede gjennom ak3viteten.
Kameratskap – Smørås IL skal være en klubb der alle tar vare på, og bryr seg
om hverandre i vennskapelige omgivelser.

