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Generell informasjon


Stadsbygd IL er en klubb basert på frivillighet.



Vi ønsker å være en breddeklubb med muligheter for alle, uansett nivå.



Man betaler en medlemsavgift enten som familie eller pr utøvende barn/voksen. Prisene ligger til enhver tid på hjemmesiden vår.

•

Deltageravgift for fotball kommer i tillegg og er p.t. 450,-.

•

For spillere i barnefotballen er det krav om at spillerne er registrert som medlem av klubben, som igjen er linket opp mot NFF.
Det er derfor svært viktig at foreldre sjekker at barna er registrerte medlemmer, og at medlemsavgift er betalt. Hvis ikke regnes
ikke barnet som registrert medlem og er ikke dekket av forsikringsordningen til NFF.





Det vil bli dugnad i forbindelse med cup som arrangeres 9.september på Stadsbygd.
Alle trenere og andre med tillitsverv i Stadsbygd idrettslag skal ha politiattest, såkalt barneomsorgsattest for verv i frivillige
organisasjoner. Det er bestemt av idrettsforbundet, se https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

Medlemskontigent og deltageravgift for 2018:
Medlemskontigent:
800,- per familie.
400,- per voksen (gjelder ikke de som betaler familiekontingent)
300,- per barn u/18 år.
200,- passivt medlemskap.
Medlemskontingent betales av alle medlemmer. I tillegg betales deltakeravgift for de enkelte gruppene man deltar i. Vi arbeider for å holde utgiftene og dermed
kontingenten og avgiftene så lave som mulig. Medlemskontingenten og deltakeravgiftene er imidlertid blant våre viktigste inntektskilder og bidrar til drift og
investeringer i idrettsanlegg.
Om noen ikke har mulighet til betale kan man søke hovedstyret om fritak. Ta kontakt med trener eller styreleder. Alle skal få anledning til å være med og slike
saker blir behandlet på en diskret måte.
Vi kjøper ikke inn treningsdrakter og lignende til medlemmer, da det koster en del peker og ville medført høyere avgifter. Vi oppfordrer imidlertid alle medlemmer til
å vise fram klubben og våre sponsorer ved å anskaffe og bruke klubbklær – spesielt på kamper og arrangementer. Det er skaper tilhørighet og er stilig. Her er det
også mulig for enkeltpersoner å søke hovedstyret om økonomisk støtte i særlige tilfeller.

Deltakeravgift fotball:
JG08 kr 450
JG10 kr 600
J12/G12 kr 800
G14/J14 kr 950
G16/J16 kr 1050
Rabattordninger:
Familierabatt: 150,- pr deltaker (hvis mer enn 2 medlemmer fra samme familie)

Barnefotball


NFFs definisjon

- Omfatter alle barn 6-12 år
- Like muligheter for alle
- Trygghet + Mestring = Trivsel
- 3er, 5er og 7er fotball
- Jevnbyrdighet
- Differensiering styres av klubben


Differensiering
Differensiering i barnefotballen (G/J 12 og nedover) er begrenset til at på deler av treninger kan man få utfordringer på
forskjelige nivå. Det vil si at for noen øvelser kan bli innlagt litt flere eller andre utfordringer enn for andre. Dette fordi man
alltid skal tilstrebe en blanding av utfordringer og mestringsfølelser for alle og enhver.

Henviser forøvrig til https://www.fotball.no/globalassets/barn-og-ungdom/verdier-og-virkemidler/barnefotball.pdf for flere detaljer.
Dokumentet ligger ute på vår facebookgruppe.



Stadsbygd IL
- Barnefotball er godt definert i vår sportsplan som finnes på idrettslagets hjemmeside:
http://www.stadsbygd.no/wp-content/uploads/2015/10/Sportsplan-SIL-2015-endret-270415.pdf



Det ligger en kortversjon på vår facebookside.



En ny sportsplan er under utarbeidelse og kommer i løpet av 2018.

Forsikringer
Barnefotballen 6-12 år:
For spillere i barnefotballen er det krav om at spillerne er registrert som medlem av klubben, som igjen er linket opp mot NFF. Det er
derfor svært viktig at foreldre sjekker at barna er registrerte medlemmer, og at medlemsavgift er betalt. Hvis ikke regnes ikke barnet
som registrert medlem og er ikke dekket av forsikringsordningen til NFF.
Ungdomsfotballen 13-19 år:
Spillere i ungdomsfotballen må være registrert i FIKS som aktive med lagsforsikring inneværende sesong for å være dekket av
forsikringsordningen. Klubben betaler lagsavgiften for alle lag fra og med 13 år, og er blant annet én av grunnene til at det må
betales treningsavgift. Det er klubbens ansvar at alle spillere er registrert som aktive med lagsforsikring i FIKS.
For å se ytelsene for Fotballforsikringen, se her: https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/ytelser20172/
SKADESITUASJON
Når det oppstår en skade på treningsfeltet eller i kamp skal man utføre akutt skadebehandling. Ofte betyr det å ise ned skaden og
legge på kompress. Om man ønsker bistand til hvordan man skal behandle skaden kan man ringe Idrettens Skadetelefon: 02033.
Spiller/forelder/foresatt skal deretter fylle ut skademeldingsskjema. Dette gjør man her:
https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/fotballskade
Idrettens Skadetelefon tar kontakt med spilleren eller kontaktperson og tar seg også av bestilling av all utredning og behandling, samt
følger opp spiller til etter gjennomført behandling. Det er viktig at skademeldingsskjemaet fylles ut så snart som mulig etter skaden
har oppstått!

Forventninger
Hvor er vi:
- Klyngespill
- Manglende samhandling
- Store nivåforskjeller
- Varierende motivasjon
- Varierende vinnerinstinkt

Vi forventer:
- Støttende foreldre (både motiverende og oppdragende)
- Oppmøte i riktig tid før trening og kamp starter
- Riktig utstyr, som f.eks. leggbeskyttere og klær i forhold til været

Trening og kampfokus:
- Basisferdigheter
- Spilleregler
- Sammenheng mellom aktiviteter på trening og kamp
- Vi vet at kamper er høydepunktet for mange, men vi
vet også at for noen så er høydepunktet trening.
- Øvelser hentet fra NFF’s egen treningsdatabase for
aldersgruppen 6-8 år.
-



Foreldre kan forvente:
- Barnefotball (Ikke voksenfotball)
- Positivitet
- Engasjement
- Respekt
- Trenere som forsøker å se og anerkjenne
- Mye spilletid
- Konstruktive tilbakemeldinger
- Fokus på mestringsfølelse
- Høy temperatur
- Rask fremgang
NB Husk at vi er her på frivillig basis

Cuper
Vår
Vår
Vår

Høst

Høst
Høst

Når
Lørdag 5. mai

Hvor
Vanvik (arr i
Vanvikhallen)
Lørdag 26.mai
HIL/FIL (arr i Fevåg
Reina Gress)
Søndag 10. juni Stjørna (arr i Råkvåg
Gress)
SOMMERFERIE
Lørdag 25. aug. Rissa (Langsand
JG08 og 10
Gress)
Søndag 26. aug.
+ JG12
Søndag 9. sept. Stadsbygd (kunstgress)
Lørdag 22. sept. Leksvik (kunstgress)
Med premiering

Påmeldingsfrist for cup
25. april
16. mai
1. juni

- Oppmøte 30 minutter før første kamp
- Drakter deles ut og leveres inn i forbindelse med
hver kamp
- Påbudt med leggbeskyttere.
- Fotballsko eller joggesko kan benyttes
- Smykker, klokker o.l. skal ikke benyttes hverken
på trening eller kamp

4. august

31. aug.
12. september

Grunnleggende
- 4 utespillere + keeper.
- J/G08 spiller 1 x 20 minutter.
- Om et lag ligger under med 3 mål kan dette laget sette innpå 1 spiller ekstra. Ekstra spillere tas av ved uavgjort. Begge lags
trenere har like stort ansvar for at jevne kamper oppnås.
- Jevne kamper skal tilstrebes.
- Alle skal følge fair-play reglene. Spillerne stiller opp og tar en «fairplayhilsen» både før og etter kampen.
- Laglederne hilser på hverandre og dommer før og etter kamp. Dommeren er kampsjef, trenerne er trenere.
- Når det er utspill skal motstanderlaget trekke tilbake til midten av banen, dette gjelder uansett. Både på fem-meter og vanlig
utspill fra keeper.
Negative kommentarer både fra foreldre, lagledere, spillere og andre er helt unødvendig. («Ingen blir bedre av å få kjeft!»)
-I henhold til NFFs kampreglement SKAL foreldre, foresatte og publikum finne seg plass på motsatt side av lagledersiden. Dette
følges opp av fairplayvertene. fairplayverter og dommere bør gis instruks kort tid i forkant av cupen.

Årets lag:
Stadsbygd G08 Blå

Stadsbygd G08 Grønn

1 2 3 4 5 6

Stadsbygd J08 Gul

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

Emilian

Emil Andreas BB

Oliver

Kim

Shaun

Tommy

Andreas

Sondre

Haakon

Wilhelm

Victor

Olaus

Elias

Iver Nikolai

Tem

Pål Adrian

Rikke

Ida Kristine

Emil Andreas A

Anna Victoria

Tirill
Nora

Trenere: Erlend
Rulleres på under cup

Hans Olav

Oddbjørn

Terje

Linn

Trenervett


Som trenere er vi et forbilde for spillerne mine. Da er det viktig at vi utviser trenervett.



Vi er her for spillerne, ikke for oss selv.



Vi ser og hører oss selv «utenfra» og spillerne «innenfra»



Vi velger å være positiv fordi vår oppførsel – både positiv og negativ – smitter over på andre.



Vi påvirker både spillere, «benken», dommeren, motstanderlaget og publikum gjennom positiv språkbruk og kroppsspråk.



Vi ønsker å være et godt forbilde for spillerne og en god ambassadør for fotballen og klubben.



Vi samarbeider med motstanderens trener om å skape jevnbyrdighet i kampen.



Alle er like mye verdt. Vi sprer både spilletid og oppmerksomhet.





Jeg er utviklingsorientert og veileder spillerne mot neste spillsituasjon. Vi gjør dommeren god og henger oss ikke opp i
dommeravgjørelser.
Vi er forberedt på at temperaturen kan bli høy, men jeg og spillerne mine skal takle det positivt og konstruktivt.
Se flest mulig og skryt mest mulig



Foreldrevett

I tillegg så mener vi det er viktig å:
- Verdsette innsats og holdninger.
- Ihht NFFs kampreglement SKAL foreldre, foresatte og publikum finne seg plass på motsatt side av lagledersiden.
- Etter noen uheldige episoder i fjor oppfordrer vi foreldre om å ta en prat om fairplay og oppførsel mellom kampene. Trener har
ansvaret under kamp.

Årets trenere
Terje Dypaune

Tlf: 48 29 87 67

Oddbjørn Dahle

Tlf: 92 46 84 98

Linn Jeanette Haugen Dyrendahl

Tlf: 99 26 37 30

Erlend Farbu

Tlf: 90 89 93 50

Hans Olav Rønning

Tlf: 45 19 83 65

