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Innledning 

 
Sportsplanen er klubbens styringsverktøy og hjelpemiddel for trener og lagleder. Med utgangspunkt i 
klubbens verdier og målsetting legger sportsplanen grunnlaget for virksomhetsverdien «Flest mulig – 
lengst mulig – best mulig». 

Den er det viktigste redskapet for at «Klubben er sjef».  Dersom Sportsplanen virkelig skal utgjøre en 
forskjell på feltet, må den være godt forankret hos alle i klubben. Derfor er det viktig at den 
praktiseres i all den daglige aktiviteten, og at den implementeres som en naturlig del i klubbens fora 
for trenere og ledere. 

MFK sin sportslige ledelse er ansvarlig for sportsplanen. Ved spørsmål ta kontakt med Sportslig Leder. 

Mye av denne sportsplanen har direkte linker til MFKs hjemmeside og andre relaterte internettsider. 
Internett tilgang er derfor essensielt ved lesing av denne klubbhåndboken.  
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1. Godkjenning og revisjon 
 

Vedtak sak 12/2020 på styremøtet 16.juni 2020 at sportslig leder kan godkjenne og oppdatere små 
endringer fortløpende. 
Ansvarlig for utarbeiding, evaluering og endring av sportsplanen er Sportslig Leder. 
Revidering av sportsplanen må godkjennes i styret. 
Sportsplanen og dens visjoner, verdier og målsetninger vedtas for opptil 3 år 
Sportsplanen skal evalueres etter hver sesong, senest innen 1.november  



Sportsplan for Meløy FK – Rev5 – GODKJENT 
Vedtatt på styremøte 16.juni 2020 sak 12/2020 – sist endret av Christer Bonsaksen 10.01.2021 

© Meløy Fotballklubb 
3 

 

 

2. Visjon, verdier og målsetning 
 

Meløy Fotballklubb sin virksomhetside 
Flest mulig – lengst mulig – best mulig 
 

Meløy Fotballklubb sin visjon 
Vi skal skape en felles fotballklubb for nærområdet 
 

Meløy Fotballklubb sine verdier 

MFK skal ha et mangfold i klubben 

MFK skal ha felleskapet som den viktigste arenaen 

MFK skal ha kvalitet i alt vi gjør 
 

Meløy Fotballklubbs implementerer verdiene gjennom sitt verdiarbeid: 
 Fair play – direkte link: https://www.meloyfk.no/Meloy-FK/Sidemeny/Verdiarbeid/Fair-

Play.html 
 Trygge rammer – direkte link: https://www.meloyfk.no/Meloy-

FK/Sidemeny/Verdiarbeid/Trygge-rammer.html 
 Vett reglene – direkte link: https://www.meloyfk.no/Meloy-FK/Sidemeny/Verdiarbeid/Vett-

reglene.html 
 

Meløy Fotballklubbs målsetninger i perioden 2020-2023 
 Klubb: Klubben skal være kvalitetsklubb nivå 2 
 Utvikling: Klubben skal ha utviklet egne skoleringsplaner og trenerguider 
 Trener: Alle trenere i klubben skal minimum ha grasrottrener kurs, hovedtrenere skal ha B-

lisens. Alle lag skal ha trenerapparat som beskrevet under kapittel 8 
 Aktivitet: Tilbud slik at alle som ønsker å spile fotball for MFK i ungdoms- og seniorfotballen, 

skal få spille i den serien er best tilpasset nivået til laget og som gir dem positive utfordringer. 
 Dommer: Minst 3 dommere som dømmer fast i seriespill 
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3. Generelt 
For generell info om klubben så må man lese MFK sin Klubbhåndbok. Denne finnes på hjemmesiden. 
Direkte link: https://www.meloyfk.no/Meloy-FK/Toppmeny/Klubbhandboka.html 
 

Hvordan implementerer vi sportsplanen 
 Sportslige roller: Utvalgt tema fra sportsplanen tas opp i hvert sportslig utvalg og 

trenerforum møte. Det skal også sjekkes om sportsplan er relevant eller trenger en revisjon 
 Spillere/foreldre/andre: Små innspill fra sportsplanen deles på digitale plattformer med 

jevne mellomrom 
 Administrasjon: Sportsplanen tas opp med jevne mellomrom på styremøter hvor sportslig 

status er en del av fast agenda. Det sjekkes da om sportsplanen ennå er relevant eller om 
den trenger en revisjon 

 

 

Viktige roller i sportsplanen 
 Sportslig leder: En sportslig administrativ rolle som innebærer å følge opp klubbens 

sportsplan. Har ansvar for Sportslig Utvalg og sikre at det er god aktivitet og at god 
differensiering blir ivaretatt på alle nivå. Legge til rette for minimum tre trenerforum pr år. 
Invitere andre lokale klubber til trenerforum årlig. Sportsplan ligger til grunn for dette 
arbeidet. Sportslig Leder har ansvaret for oppfølging og fornying av sportsplanen. 

 Trener og spiller utvikler: Dette er trenernes trener i klubben. Han har ansvar for oppfølging 
og veiledning av trenere på feltet gjennom lagsbesøk og veiledning i praksis samt å utvikle 
spillere. Faglig ansvarlig for trenerforum (se stillingsbeskrivelse for detaljer om trenerforum). 
Følge opp og veilede klubbens trenere på treningsfeltet. Sportsplan ligger til grunn for dette 
arbeidet. 

 Sportslig utvalg: Klubben skal ha et sportslig utvalg. SU skal bidra til, og legge til rette for 
gode sportslige forhold for de enkelte lag. SU bestemmer, sammen med hovedstyret, 
klubbens sportslige målsetting for MFK’s lag. SU foreslår tiltak i tråd med klubbens sportslige 
målsetting. SU utarbeider budsjett over sportslige aktiviteter, som innspill til klubbens 
budsjett. Sportslig leder er leder for utvalget, er ansvarlig for innkalling til møter, og sitter 
også i hovedstyret. 

 Trenerforum: En møteplass/forum der trenerne kan dele og lære av hverandre. Her vil også 
Sportsplanen bli forankret hos dem som legger til rette for aktiviteten, trenerne. Gjennom SU 
vil klubben forankre og skape en felles forståelse for de verdier, mål og virkemidler klubben 
arbeider etter. 

 Dommerforum: En møteplass/forum der dommere kan dele og lære av hverandre. Her vil 
også Sportsplanen bli forankret. 
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Klubben forventer dette av sine spillere (MFKs 10 bud): 
1. Medlemskontingent og treningsavgift må være betalt 
2. Spillerne kjenner til innholdet i sportsplanen og MFK visjon, verdier og målsetninger. 
3. Spillerne skal ha et ansvarlig forhold til trening/kamp. Meløy FK skal ha en treningskultur der 

gode holdninger vektlegges. 
4. Ved forfall til trening, kamp eller andre arrangementer må lagets trener varsles på telefon i god 

tid.  
5. Spillere med fast skiftplan skal innen 01. mars informere trener om kamper som krasjer med 

skiftplan. 
6. Treners avgjørelse må respekteres av spillerne. 
7. Det forventes at spillere vedlikeholder formen gjennom hele året ved hjelp av egentrening. 
8. Spillere har et ansvar ovenfor sponsorer og deltar på de dugnader som klubben arrangerer. 
9. Spillere skal være stolt over å spille for Meløy Fotballklubb 
10. Spillerne har et særlig ansvar med å opprettholde en god lagånd gjennom aktiviteter og samhold. 
 

Rekruttering av spillere 
Rekruttering av spillere er det viktigste punktet for å opprettholde og sikre en stabil klubbdrift. MFK 
skal sikre god rekruttering ved å opprette dialog med de lokale idrettslagene gjennom det årlige 
samarbeidsmøtet før utgangen av august. Det er laget en egen rekrutteringsplan som kan leses på 
hjemmesiden vår. Direkte link: https://www.meloyfk.no/Meloy-FK/Sidemeny/Rekrutteringsplan.html 

Ansvarlig for dette er MFKs rekrutteringsansvarlig. 

 

Overgang mellom aldersklassene 
NFF fastslår dette om alder for de forskjellige klassene: 

 Barnefotball: 6-12 år 
 Ungdomsfotball 13-19 år 
 Seniorfotball 20-99 år 

 
Overgang fra barnefotball til ungdomsfotball 
Dette beskrives nærmere i rekrutteringsplanen, da vi er i en rekrutteringsprosess når spillere 
kommer i ungdomsfotball alder. 
 
Overgang fra ungdomsfotball til seniorfotball 
Når en spiller går fra ungdomsfotball til seniorfotball så har spillerne ideelt sett vært i MFK siden 
ungdomsfotball alder. Dette gjør overgangen enklere da spillerne allerede er kjent med MFK og våre 
verdier, mål, planer osv. Samtidig som det er en større frihet i seniorfotballen kommer det også med 
mere ansvar. Ansvar for egentrening, ansvar på treninger, ansvar på reiser til kamper osv. 
Dette er også kombinert med at spillere kanskje har begynt ute i arbeidslivet eller studerer på 
høyskole/universitet og får flere ting å prioritere tiden sin på. Det som er viktig for MFK er at spillere 
som ønsker å delta på seniorfotball ønsker å bruke tid på fotball enten det er som hobby eller for 
satsing. Alle skal kunne delta. En kartleggingsprosess blir dermed veldig viktig for å så tidlig som 
mulig kunne kartlegge spillertroppen man har. Denne prosessen er det Sportslig Leder som har 
ansvaret for i samarbeid med resten av SU. Prosessen kan gjerne starte flere år i forveien med tanke 
på å kartlegge spillernes planer de neste årene. 
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Håndtering av avvikssituasjoner fra sportsplanen 
Om man oppdager avvikssituasjoner så skal følgende retningslinjer følges: 

1. Avvik blir oppdaget og person som oppdager melder i enten til Sportslig Leder eller annen 
person med tilknytning til MFK som kan melde til Sportslig Leder 

2. Sportslig Leder vurderer avviket opp og om det skal håndteres direkte eller om det skal opp 
til vurdering i enten styret eller SU 

3. Når behandling er utført skal innmelder få beskjed om resultatet av behandlingen 

 

Treningshverdagen 
 

En av nøklene for å få til et samarbeid på tvers av klubbene i regionen er å få til en desentralisert 
treningshverdag og få engasjert lokale ildsjeler til å følge dette opp. Dette skal bidra til å redusere 
den totale belastningen man kan få av treninger og kamper i regionen pga reisevirksomhet. 

Generelt om trening 
Etter sesongslutt og frem til sesongstart skal treningene primært foregå i Reipå Hallen da denne gir 
de beste mulighetene for fotballspill på kunstgress under vinteren. Når kunstgressbanen er tint frem 
og frem til sesongslutt skal treningene i hovedsak foregå rundt om i kommunen, men begrenses til 3 
faste treningsbaner pr lag. Det skal legges opp til at treningene gjennomføres i sitt nærområde. Alle 
spillere skal ha mulighet til å trene like mange ganger i uken. Det etterstrebes minst 1 fellestrening i 
uken for spillere på samme lag.  
Variasjoner vil kunne forekomme fra sesong til sesong basert på antall spillere og deres hjemsted. 
 

Lagring av treningsutstyr 
Siden vi har forskjellige treningsarenaer i løpet av en sesong så ønsker vi også at utstyr er lett 
tilgjengelig der det trenes. Dette for å slippe transport av utstyr mellom banene. MFK har i dag 
etablert utstyrslagring på Reipå og i Glomfjord. Vi jobber for å få etablert et utstyrslager sør i 
kommunen. 

Transport til og fra treninger 
Da de aller fleste er avhengig av biltransport for å komme seg til og fra trening skal lagleder ta 
initiativ slik at foreldre samarbeider på transport av spillere til og fra trening. Eksempel på slik løsning 
er at foreldre fra de forskjellige bygdene får hver sin uke med ansvar for å få spillerne på trening. 

Treningskamper 
Generelt sett kan hvert lag kan forvente treningskamper i oppkjøringsperioden foran hver sesong. 
Antall treningskamper vurderes ut ifra lagets behov, situasjon og klubbens økonomi. Som minimum 
skal lagene delta i ‘’vinterserien’’ som foregår i perioden januar-april og som spilles i Nordlandshallen 
i Bodø og i SKS arena på Fauske. Under spillerutvikling står det målsetning for treningskamper for 
hver årsklasse. 

 

 

 

 



Sportsplan for Meløy FK – Rev5 – GODKJENT 
Vedtatt på styremøte 16.juni 2020 sak 12/2020 – sist endret av Christer Bonsaksen 10.01.2021 

© Meløy Fotballklubb 
7 

 

4. Klubbutvikling 
 

For å nå målet at MFK skal bli og være en kvalitetsklubb så har klubben en egen 
kvalitetsklubbansvarlig som har som oppgave å: 

 Ha inngående kunnskap om konseptet og være pådriver for å kommunisere hva Norges 
Fotballforbund legger i god kvalitet 

 Være klubbens overordnede kontaktperson mot krets og forbund på spørsmål knyttet til 
kvalitetsklubb og klubbutvikling 

 Følge opp de standarder som er satt i systemet med tanke på implementering og etterlevelse 
av klubbens verdiarbeid i praksis 

 Sette kvalitetsklubbkonseptet på agendaen til styret slik at man etterlever de retningslinjene 
som er lagt 

 Følge opp og utbedre eventuelle avvik fra kriteriesettet 
 Være ansvarlig og pådriver for kontinuerlig utvikling også etter kvalitetsklubb status er 

oppnådd 
 

5. Egenutvikling 
Jevnbyrdighet 
Jevnbyrdighet vil si at man får noenlunde jevn motstand i både kamp og trening. Dette er noe som 
brukes først og fremst i barnefotballen og er derfor ikke beskrevet her i sportsplanen. 

 

Differensiering 
Hensikten med differensiering er at den enkelte spiller kan få sportslige utfordringer ut ifra interesse, 
ferdigheter og modning. Det presiseres at differensiering kun er en midlertidig ordning for å legge til 
rette for modning og utvikling for den enkelte spiller og ikke skal brukes som en unnskyldning for 
selektering. 

Differensiering gjøres i praksis ved at man gir treningsøvelser som krever forskjellig nivå, slik at 
spillere får trene på noe den har behov for og dermed kan føle mestring når ferdighetsnivået øker. 
Det skal også legges opp til utvikling av menneskene ved å gi ansvar utenfor banen. Eksempel på 
dette er utstyrsansvarlig på trening, hvor spiller(e) får ansvar for å hente og levere utstyr til trening. 
Annet eksempel er at vi skal fokusere på at spillerne er flinke å gi tilbakemelding ved forfall til 
trening, kamp eller lignende. 

Hospitering 
Hospitering er et verktøy for at spillere skal få sportslige utfordringer ved å trene eller spille på et 
høyere nivå i tillegg til sitt opprinnelige nivå for en kortere periode. For spillere i klubben som er 
vurdert klare av SU, skal det jobbes for at de får hospitere hos en større klubb. 

Kriterier for at en spiller vurderes som hospitant: 
 Ferdigheter og motivasjon 

og /eller 
 Spiller må vise gode holdninger og godt treningsoppmøte 
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Fremgangsmåte for hospitering i Meløy FK: 

1. Sportslig leder initiere i dialog med trenere først og så spiller/foresatt hospitering internt i egen 
klubb. Sportslig leder kan ved dialog med samarbeidsklubbs leder/sportslig leder initiere 
hospitering for spillere eksternt. Dialogen skal alltid være først med samarbeidsklubbs ledelse 

2. Sportslig Leder prater med begge lags trenere for å vurdere og avtale hospitering 
3. Lagenes trenere holder jevnlig dialog om status på hospitering. Dette er nøkkelen til suksess. 

Sportslig leder kan kontaktes ved behov 
 
 

6. Trenerutvikling 
For å sikre best mulig forhold for våre spillere skal alle trenere i klubben ha minimum grasrottrener 
kurs i regi av NFF. Utgifter med dette betales av klubben. MFK har som målsetning at alle 
hovedtrenere i klubben skal ha B-lisens trenerutdanning. Klubben betaler utgifter med vedlikehold av 
lisenser og kurs. For å sikre trenerutvikling i det daglige skal en egen spiller- og trenerveileder sørge 
for oppfølging, kunnskapsheving, rekruttering og deling av kunnskaper gjennom trenerforum. Spiller- 
og trenerveileder er trenernes trener. 

Det skal minimum 2 ganger i året arrangeres treneforum hvor man møter fysisk og hvor man 
inviterer trenere fra de andre klubbene. Tema for disse trenerforumene er utvikling av Meløy 
fotballen hvor trenersamarbeid på tvers av klubbene er essensielt. Forslag til praktisk gjennomføring 
er at eksterne trenerforum kjøres sammen med spillersamlingene over en helg. Teoretisk påfyll 
etterfulgt av praktiske treningsøkter er et eksempel på gjennomføringsstrategi. 

Ansvarlig for disse er trener- og spillerutvikler hos MFK. 

 

7. Dommerutvikling 
For å nå målsetningene skal det tilbys kursing og oppfølging til de som viser en interesse for 
dømming. De aktuelle dommerne skal følges opp over flere år så derfor satser vi heller på noen få 
utvalgte enn større gruppe for å få kvalitet på oppfølgningen og opplæringen. Det er laget en plan for 
rekruttering, videreutvikling og oppfølging av dommere som finnes på hjemmesiden vår. Direkte link: 
https://www.meloyfk.no/Meloy-FK/Sidemeny/Planverk/Dommerutviklingsplan.html 

 

8. Spillerutvikling 
MFKs skoleringsplaner 
Vi har som mål at treningene skal være tilpasset aldersgruppen og laget som helhet samtidig som 
den enkelte føler mestring. Et av målene i perioden 2020-2023 er at vi skal utarbeide egne 
skoleringsplaner og trenerguide. Arbeidet er ikke startet, men frem til dette er på plass oppfordrer vi 
trenere og andre involverte på treningsfeltet til å bruke NFF sine skoleringsplaner som kan finnes på 
www.treningsøkta.no - Ta kontakt med Sportslig Leder om man trenger brukertilgang. 

Direktelink til NFF skoleringsplaner m.m -> https://no-fotball.s2s.net/free-content/  
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Ungdomsfotball 
Generelt for ungdomsfotball 

 Lagene i MFKs ungdomsavdeling skal jobbe tett sammen. Felleskap er et viktig stikkord i 
ungdomsfotball i MFK. Vi skal bruke de verktøyene vi har i differensiering og hospitering for å nå våre 
mål om flest mulig, lengst mulig, best mulig. Les kapittel 5 om differensiering og hospitering for mer 
info. 

Jenter/Gutter 15-16 år 
 Standard årsprogram: Link til www.meloyfk.no 
 Roller rundt laget: Link til www.meloyfk.no 
 Spillervettreglene: Link til www.meloyfk.no 
 Mål for aldersgruppa (sesongmål utarbeides av SU): Spillerne skal spille 11’er fotball. Både 

breddetilbud og satsningstilbud skal gis. Hvordan tilbudene skal gis bestemmes basert på spillerne og 
deres kvalitet, motivasjon og ønsker. Hovedmålet er å gjøre det som er best for spillergruppen. 

 Treningstilbud: Tilbud om 3 treninger i uken i pre-season. Under sesong kan kamper erstatte en eller 
flere av ukens treninger. Spillere i denne aldersklassen skal gis tilbud om desentralisert trening for å 
redusere reisebelastning. 

 Treningskamper: Deltagelse i vinterserien. Dette skal gi de treningskamper som trengs i pre-season. 
Treningskamper utenom vurderes opp mot behov og økonomi, og skal godkjennes av styret. 

 Hjemmebane seriespill: Glomfjord og Halsa 
 Lagsbudsjett: Økonomiansvarlig har ansvaret for oppsett av lagsbudsjett ut ifra innspill fra lagleder og 

trenere. Budsjettet skal ta utgangspunkt i sportsplanen og de rammene som oppgis pr årsklasse med 
tanke på treningstilbud, deltagelse på turnering/seriespill og utstyr. 

 Trenerapparat: Mål om 1 hovedtrener B-lisens, 1 ass.trener grasrottrener, 1 keepertrener samt 1 
lagleder 

 Treningskultur: Det sosiale skal stå sterkt i treningskulturen. Hver enkelt spiller skal få utvikle seg både 
på og utenfor banen. Spillerne skal være stolt av å spille for Meløy FK. 

 Spilletid: Oppmøte, interesse, holdninger og motivasjon på trening skal være viktigste grunn til 
spilletid. 

 Lagspåmelding: Sportslig Leder har ansvaret for lagspåmelding til seriespill og NM. Lagleder har 
ansvaret for lagspåmelding til turneringer.  

 Nominering sonesamling: Sportslig Leder har i samarbeid med trenere til laget ansvaret for 
nominering til sonesamling 

 Håndtering overganger: Sportslig Leder har ansvaret for håndtering av overganger. 
 Seriespill: Skal meldes på 15/16 års klassen i Bodø serien (11’er fotball). Skal delta i den serien som gir 

tøffest motstand. 
 Cupdeltagelse: Delta på 1 lokal cup (Bodø området) og 1 ekstern cup (utenfor Bodø området men 

begrenset til Nordland). Det skal deltas på Vinterserien og NM G/J16 hvert år. Klubben dekker 
påmelding lokal cup og NM og vinterserie, mens laget kan søke om støtte fra klubben for reise på 
ekstern cup. Ved NM deltagelse godtas det at spilleruttak gjøres basert på ferdigheter, da NM er et 
arrangement for de beste lagene i kretsen. Overnatting og reise til cuper må laget selv stå for. 

 Sosialt: Det skal arrangeres sosiale sammenkomster for spillerne utenfor treningsfeltet minst 2 ganger 
pr sesong fordelt på før og etter sommerferie. Det skal tilstrebes at flest mulig deltar og at kostnaden 
blir så lav som mulig for spiller/klubb. Det skal tilstrebes å kjøre felles sosiale sammenkomster for alle 
lag i klubben. Ansvarlig for dette er lagledere. 

 Ferieavvikling: 
Sommerferie: 1. juli-1. august 
Juleferie: 15. desember-1. januar 
Påskeferie: 1 uke 
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Jenter/Gutter 17-19 år 
 Standard årsprogram: Link til www.meloyfk.no 
 Roller rundt laget: Link til www.meloyfk.no 
 Spillervettreglene: Link til www.meloyfk.no 
 Mål for aldersgruppa (sesongmål utarbeides av SU): Spillerne skal spille 11’er fotball. Både 

breddetilbud og satsningstilbud skal gis. Hvordan tilbudene skal gis bestemmes basert på spillerne og 
deres kvalitet, motivasjon og ønsker. Hovedmålet er å gjøre det som er best for spillergruppen. 

 Treningstilbud: Tilbud om 4 treninger i uken i pre-season. Under sesong kan kamper erstatte en eller 
flere av ukens treninger. Spillere i denne aldersklassen skal gis tilbud om desentralisert trening for å 
redusere reisebelastning, men maks 1 treningsgruppe nord i kommunen og 1 treningsgruppe sør i 
kommunen. 

 Treningskamper: Deltagelse i vinterserien. Dette skal gi de treningskamper som trengs i pre-season. 
Treningskamper utenom vurderes opp mot behov og økonomi, og skal godkjennes av styret. 

 Hjemmebane seriespill: Glomfjord og Halsa 
 Lagsbudsjett: Økonomiansvarlig har ansvaret for oppsett av lagsbudsjett ut ifra innspill fra lagleder og 

trenere. Budsjettet skal ta utgangspunkt i sportsplanen og de rammene som oppgis pr årsklasse med 
tanke på treningstilbud, deltagelse på turnering/seriespill og utstyr. 

 Trenerapparat: Mål om 1 hovedtrener B-lisens, 1 ass.trener grasrottrener, 1 keepertrener samt 1 
lagleder 

 Treningskultur: Det sosiale skal fremdeles stå sterkes i treningskulturen, men samtidig skal resultat og 
prestasjoner få større og større betydning jo nærmere en spiller blir senioralder. Spillerne skal være 
stolt av å spille for Meløy FK. 

 Spilletid: Oppmøte, interesse, holdninger og motivasjon på trening skal være viktigste grunn til 
spilletid. 

 Lagspåmelding: Sportslig Leder har ansvaret for lagspåmelding til seriespill og NM. Lagleder har 
ansvaret for lagspåmelding til turneringer. 

 Nominering sonesamling: Normalt sett ikke aktuelt pga alder på spillere i denne aldersgruppen. 
 Håndtering overganger: Sportslig Leder har ansvaret for håndtering av overganger. 
 Seriespill: Laget skal delta i seriespill i regi av Nordland Fotballkrets. Skal delta i den serien som gir 

tøffest motstand. 
 Cupdeltagelse: Laget skal delta i NM for juniorer, vinterserien (pre-season treningskamper) samt 1 

ekstern cup (utenfor Bodø området). Klubben dekker påmelding lokal cup, vinterserien samt NM for 
juniorer, mens laget kan søke om støtte fra klubben for reise på ekstern cup. Ved NM deltagelse 
godtas det at spilleruttak gjøres basert på ferdigheter, da NM er et arrangement for de beste lagene i 
kretsen. Overnatting og reise til cuper må laget selv stå for. 

 Sosialt: Det skal arrangeres sosiale sammenkomster for spillerne utenfor treningsfeltet minst 2 ganger 
pr sesong fordelt på før og etter sommerferie. Det skal tilstrebes at flest mulig deltar og at kostnaden 
blir så lav som mulig for spiller/klubb. Det skal tilstrebes å kjøre felles sosiale sammenkomster for alle 
lag i klubben. Ansvarlig for dette er lagledere. 

 Ferieavvikling: 
Sommerferie: 1. juli-1. august 
Juleferie: 15. desember-1. januar 
Påskeferie: 1 uke 
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Seniorfotball 
 

Generelt for seniorfotball 
 Nå som spillerne har tatt steget gjennom ungdomsavdelingen og inn i seniorfotballen settes 

det flere krav til selvstendighet til spilleren. Spillerne som er med på seniorfotball ønsker å 
bruke tid på fotball og prioriterer dette høyt i hverdagen. Klubbens seniorfotball skal være 
flaggskipet og har en viktig oppgave som rollemodell og som et mål som våre yngre spillere i 
klubben ser opp og frem mot. 
 

Dame/Herre 20år og oppover 
 Standard årsprogram: Link til www.meloyfk.no 
 Roller rundt laget: Link til www.meloyfk.no 
 Spillervettreglene: Link til www.meloyfk.no 
 Mål for aldersgruppa (sesongmål utarbeides av SU): Spillerne skal spille 11’er fotball. Både 

breddetilbud og satsningstilbud skal gis. Hvordan tilbudene skal gis bestemmes basert på spillerne og 
deres kvalitet, motivasjon og ønsker. Hovedmålet er å gjøre det som er best for spillergruppen. 

 Treningstilbud: Tilbud om 4 treninger i uken i pre-season. Under sesong kan kamper erstatte en eller 
flere av ukens treninger. 

 Treningskamper: Deltagelse i vinterserien. Dette skal gi de treningskamper som trengs i pre-season. 
Treningskamper utenom vurderes opp mot behov og økonomi, og skal godkjennes av styret. 

 Hjemmebane seriespill: Glomfjord og Reipå 
 Lagsbudsjett: Økonomiansvarlig har ansvaret for oppsett av lagsbudsjett ut ifra innspill fra lagleder og 

trenere. Budsjettet skal ta utgangspunkt i sportsplanen og de rammene som oppgis pr årsklasse med 
tanke på treningstilbud, deltagelse på turnering/seriespill og utstyr. 

 Trenerapparat: Mål om 1 hovedtrener B-lisens, 1 ass.trener B-lisens, 1 ass.trener/keepertrener med 
kurs samt 1 lagleder 

 Treningskultur: Det sportslige skal stå sterkt. Samtidig er det sosiale på trening viktig for å opprette 
holde lagmoral og god treningskultur. Spillerne skal være stolt av å spille for Meløy FK. 

 Spilletid: Oppmøte, interesse, holdninger og motivasjon på trening skal ligge til grunn for spilletid. I 
tillegg vil ferdighetsnivå også legges til grunn for spilletid. 

 Lagspåmelding: Sportslig Leder har ansvaret for lagspåmelding til seriespill og NM. Lagleder har 
ansvaret for lagspåmelding til turneringer. 

 Nominering sonesamling: Normalt sett ikke aktuelt pga alder på spillere i denne aldersgruppen. 
 Håndtering overganger: Sportslig Leder har ansvaret for håndtering av overganger. 
 Seriespill: Laget skal delta i seriespill i regi av Nordland Fotballkrets. Skal delta i den serien som gir 

tøffest motstand. 
 Cupdeltagelse: Kan delta på valgfri cuper, men må selv stå utgifter ifb. cup. 
 Sosialt: Det skal arrangeres sosiale sammenkomster for spillerne utenfor treningsfeltet minst 2 ganger 

pr sesong fordelt på før og etter sommerferie. Det skal tilstrebes at flest mulig deltar og at kostnaden 
blir så lav som mulig for spiller/klubb. Det skal tilstrebes å kjøre felles sosiale sammenkomster for alle 
lag i klubben. Ansvarlig for dette er lagledere. 

 Ferieavvikling: 
Sommerferie: 1. juli-1. august 
Juleferie: 15. desember-1. januar 
Påskeferie: 1 uke 


