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1.0 Innledning:
Staal Jørpeland IL er et idrettslag, som skal bidra til positive og trygge oppvekstsvilkår på
Jørpeland.
Klubben skal tilby sportslig aktivitet i nærmiljøet. Klubben har i dag idrettene fotball,
håndball, friidrett og en HC gruppe som går under navnet Superstaal. Sportsplanen skal sikre
en grønn tråd i treningsarbeidet, fra barn til voksen, slik at klubben når sine mål.
1.1 Sportsplanen som arbeidsverktøy:
Sportsplanen er ment som et verktøy for å nå klubbens mål, og overstyrer alle andre
retningslinjer.
Sportsplanen skal gi nyttig informasjon og føringer for hvordan det sportslige arbeidet i
klubben skal utføres for å nå de mål vi har satt oss.
Gjennom arbeidet med sportsplanen velger klubben en kurs, og sammen skal medlemmene
dra i samme retning, slik at vi oppnår klubbens målsettinger.
Sportsplanen skal brukes aktivt av klubbens medlemmer.
Sportsplanen er en dynamisk plan, som kontinuerlig må vedlikeholdes og utvikles.
Det er flere personer som har vært viktige under arbeidet med denne sportsplanen, men det er
først og fremst en prosess, hvor hele klubben har bidratt med gode innspill.
Gruppene lager en egen fagplan e.l hvor alle andre sportslige retningslinjer som ikke er
beskrevet i sportsplanen blir beskrevet.
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2.0 Visjon, mål og verdier
Visjon:

«Vi skaper Idrettsglede og begeistring.»

Hovedmål:
•

gi et bredt aktivitetstilbud for barn og ungdom

•

gi barn og ungdom trygge rammer for utvikling av gode holdninger, sosiale
ferdigheter og følelse av mestring

•

være den viktigste møteplassen på Jørpeland

•

være den sportslige spydspissen i Ryfylke

•

flest mulig, lengst mulig, best mulig
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Fremgangen skal vi måle gjennom disse målområdene:
•

Antall aktive medlemmer

•

Frafall

•

Trenerutvikling

•

Sportslig nivå på seniorlagene

Våre verdier:

Handlekraft
•
•
•

Jeg tar initiativ og vet at det er lov å gjøre feil
Jeg tørr å ta beslutninger selv om ikke alle er enige
Jeg følger opp og gjennomfører de beslutninger som er tatt
Engasjement

•
•
•

Jeg byr på meg selv og viser at jeg bryr meg om
klubben vår
Jeg er inkluderende og bidrar til at alle kan bli en del
fellesskapet
Jeg representerer klubben på en positiv måte både som
utøver, trener og leder
Respekt

•
•
•

Jeg viser respekt for hver enkelt og for at vi er
forskjellige
Jeg lytter og godtar andre sine meninger og avgjørelser
Jeg er lojal overfor felles regler, prosedyrer og
retningslinjer
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2.1 Funksjoner i Staal Jørpeland IL:
Trener:
Staal Jørpeland IL er opptatt av å ha gode trenere på alle nivå, for å gi et best mulig tilbud til
alle i idrettslaget. De sportslige føringene for trenere ligger i sportsplanen. Alle lag skal ha en
eller flere trenere.
Trenerens oppgaver:
-

ansvar for den sportslige utviklingen for laget
se alle spillerne på laget
veilede spillere/utøvere
lage et godt sportslig opplegg for alle spillere/utøvere
oppfordre til egentrening
ansvar for belastning for den enkelte spiller i lag med foreldre
organisere trening (melde i fra til foreldre gruppa hvis det trengs hjelp)
lede treninger
lede kamper
dialog med andre trener ang hospitering
delta på trenerutvikling i regi av klubben
være lojal mot klubbens retningslinjer og sportsplan

Oppmann
Alle lag skal også ha en oppmann som administrerer laget.
Oppmannens oppgaver:
-

kontakt mellom lag og foreldre
kontakt med motstanderlag og dommere
organisere logistikk rundt laget (kjøring til kamper, båtkort og lignende)
oppdatere laglister
organisere dugnad. Dette vil være egne og tildelte dugnader.
arrangere foreldremøte med laget i løpet av sesongen
delta på oppmannsmøte i regi av klubben
være lojal mot klubbens retningslinjer og vedtak

Foreldregruppa:
Foreldre er en veldig viktig del av hverdagen i Staal, med at mange har trenerverv og andre
verv rundt lagene. Men også foreldrene rundt lagene, som ikke har verv, spiller en viktig rolle
for å skape gode rammer rundt laget.
Det forventes at laglederne inviterer til foreldremøte i hvert lag, før og etter hver sesong, for å
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informere om hvordan det kommer til å jobbes fremover. Obligatorisk innhold på
foreldremøter:
- Det skal etableres regler for hva foreldre kan, og ikke kan gjøre. Husk at det er trenerne som
bestemmer.
- Ta diskusjoner og innblandinger på ”bakrommet”.
- Trenerressurser: foresatte og trenerne evaluerer trenerteamet (Nok ressurser? Brukes
ressursene godt nok?)
Her skal det i tillegg også presenteres hvilke forventninger vi har til foreldrene:
-

Gi barnet ubetinget støtte, samme hvordan det går på fotballbanen for henne/han.
Håndter følelsene rundt konkurranse – du er en rollemodell!
Tilpass deg barnet ditt sine karrieresteg og alderstrinn
Håndter organiseringen rundt å delta på laget for/sammen med barnet ditt.
Bygg relasjoner med andre foreldre rundt laget – det blir kjekkere for deg, og det er bra for
barnet ditt å se at du har det gøy på trening/kamp.
Kjøre til kamp
Delta på dugnad
Regler for foreldre i kamp-/treningshverdag:

-

La trener styre treninger og kamp. IKKE bland deg underveis i treninger og kamper.
Kommuniser til trenere på en måte som gjør at spillerne IKKE er involvert.
Ikke gi instruksjoner eller tilbakemeldinger til eget barn underveis i kamp og trening. Det
kan være noe annet han har fått beskjed om fra treneren.
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3.0 Staal Jørpeland IL
3.1 Staal Jørpeland IL – et fleridrettslag
Staal Jørpeland IL er et fleridrettslag, og har i dag tilbud i fotball, håndball, friidrett, ministaal
og superstaal.
Staal Jørpeland IL ønsker at flest mulig skal drive med flere idretter. Trenere og ledere har et
ansvar for å legge til rette for at dette er mulig. Allsidig trening er gunstig, både sportslig og
sosialt. En utøver skal ikke tvinges til å måtte velge idrett. Det skal heller forsøkes å legge til
rette for å drive en kombinasjon. Det forutsettes et godt samarbeid på tvers av idretter, og da
altså et godt samarbeid og en god dialog mellom lagledere på lag i samme årskull i de ulike
gruppene.
De ansvarlige for treningstider for de ulike gruppene skal sammen sette opp treningstider for
6 måneder om gangen – dette for å unngå at man setter opp samme treningstid for et årskull.
Deltakelse på kamp eller trening inne i en av idrettenes sesong, skal være likestilt med
trening/kamp for en idrett som ikke er inne i sesong.
Staal Jørpeland IL skal ha tilbud til både gutter og jenter i alle idretter.

Ministaal:

Tilbud til Staals yngste medlemmer. Her fokuseres det på
alle tre hovedidrettene Staal utøver. I Ministaal
vektlegges friidrett, håndball og fotball like mye. Målet
er at alle idretter blir presentert for medlemmene, blant
annet for å få bedre allsidighet.
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3.2 Topp og bredde:
Staal Jørpeland IL skal legge til rette for både bredde og topp i idrettslaget. Idrettslaget har en
filosofi om at bredde og topp er i et gjensidig avhengighetsforhold. En god topp, forutsetter en
god bredde. Og motsatt vil en god bredde forutsette en god topp. Det er ingen motsetninger
mellom bredde og topp.

Topp:
Klubben har som mål å være den sportslige spydspissen i Ryfylke. Idrettslaget ønsker at alle
seniorlag til enhver tid skal befinne seg på nivå fire eller bedre. Dette er klubbens flaggskip.

Idrettslaget skal også legge til rette for
spillere/utøvere som ønsker å bli gode i
Staal. Vi ønsker først og fremst å rekruttere
gode spillere til egne A-lag, men også videre
til toppklubber.
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Bredde:
Idrettslagets har som mål å gi et bredt aktivitetstilbud til barn og ungdom. Her er både
rekruttering, og det å beholde flest mulig lengst mulig viktig. Idrettslaget skal legge til rette,
og ha tilbud til alle som ønsker å drive aktivitet i Staal Jørpeland IL. Denne aktiviteten skal
være av god kvalitet, slik at barn og unge trives i klubben. Hovedmålet i breddeaktiviteten er
å gi gode tilbud, slik at
spillerne opplever trivsel,
mestring og glede, både i
trening og kamp/stevne.
Likhetsprinsippet og
jevnbyrdighetsprinsippet
skal være gjeldende
verdier.

Breddeformelen: Trygghet + mestring = Trivsel!
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3.3 Hospitering:
Hospitering vil si at spillere trener på et annet aldersnivå/med annet kjønn enn sitt eget. Det er
et virkemiddel for å gi spillere de utfordringene de trenger. Spillere som ønsker å bli gode, har
i perioder godt av å tre ut av sitt trygge miljø for å få en utfordring under litt tøffere vilkår.
Dette gjelder både sosialt og fotballmessig. En viktig påpekelse er at hospitering også kan
være at sent fysisk utviklede spillere kan hospitere NED, for å kjenne på at de har bedre
ferdigheter enn det de klarer å vise mot spillere som er fysisk større enn seg selv. Dette er
riktignok sjeldnere brukt enn å hospitere opp.
Noen grunner til å hospitere er:
-

Spilleren trenger å kjenne på et høyere nivå for å utfordre seg.
Spilleren er tidlig eller sent fysisk utviklet og trenger å spille med spillere med liknende
fysikk.
Spilleren trenger å utfordres i et litt ukjent og utrygt miljø. Det er god trening å bli kjent
med en ny gruppe.
Det er lett å presse gode spiller til å spille på eldre lag, men det er også viktig å ta hensyn til å
ikke presse spillerne til å spille der de ikke har lyst. Å flytte spillere permanent opp, skal være
en avgjørelse som taes sammen med spiller selv, trener og foreldre.

VIKTIG:
Utøvere under 13 år:
Hospitering skal kun benyttes unntaksvis. For hvert aktuelle tilfelle, må begge lags trenere,
foresatte, fotballeder og barneleder vurdere dette seg i mellom. Det må selvsagt også være
utøverens eget ønske.

Utøvere 13 år og eldre:
Hospitering for aktuelle utøvere må vurderes av begge lags trenere, sammen med foresatte og
utøveren selv.
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3.4 Differensiering

VI SKAL DIFFERENSIERE!
“Deler inn spillere etter ferdighetsnivå, slik at de får spille på det nivået de tilhører”
På denne måten legges det til rette for at alle spillere i treningsgruppa føler mestring, og en
legger forholdene til rette for ALLE spillerne. De som har utøvet idretten lite, og derav har lav
ferdighet, får lite positivt utav å hele tiden spille med spillere som har spilt mer enn dem og
innehar et høyt ferdighetsnivå. Spillere som har kommet lengst får mer utav å spille med
jevngode spillere for å få utfordring nok på trening.
I treningshverdagen SKAL det differensieres 2 treninger på rad, før det blir en trening uten
differensiering.
Frem til og med 12 år, SKAL det ikke differensieres på noe som helst vis i
kampsammenheng!
Ved differensiering i kampsammenheng SKAL trenerne vise fleksibilitet og våkent blikk for å
gi flere utøvere større utfordringer når de er klare for det (være med på 1-laget i plassen for 2laget). Trener bør med jevne mellomrom vurdere om utøver er klar til delta på laget på høyere
nivå.
VIKTIG: Ved differensiering SKAL trenerressursen fordeles likt mellom de ulike
nivågruppene. Alle lagets trenere SKAL involveres i alle nivågruppene.
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3.5 Spissing og topping
Spissing av lag:
Med dette menes å nivådele etter ferdigheter og treningsiver. Med andre ord å dele inn i 1-lag
og 2-lag.
I Staal Jørpeland IL skal ikke spissing av lag forekomme i barneidretten. I barneidretten 6-12
år skal vi ha jevne lag. Klubben skal heller legge til rette for frivillige ekstratreninger for de
mest ivrige.
I ungdomsidretten fra 13 år og oppover er det mer naturlig med spissing etter både
ferdighetsnivå og treningsiver. Klubben skal etterstrebe å ha gode opplegg for alle gruppene
og lagene i klubben, uavhengig av nivå. Man skal også være bevisst på å ikke ekskludere barn
og unge som ønsker å trene og ønsker å bli gode. Se avsnittet om differensiering.
Topping av lag:
Med topping menes at enkelte spillere starter kampene oftere, og spiller mer enn andre, basert
på ferdigheter og treningsiver.
I barneidretten (opptil 12 år) skal ikke topping forekomme. Likhetsprinsippet og
jevnbyrdighetsprinsippet skal være gjeldende verdier. Alle skal spille like mye. Spillerne i
fokus, fremfor resultater. Man ønsker ikke å skape «benkeslitere».¨
I ungdomsidretten fra 13 år, vil det også være naturlig med mer topping. Man ønsker at alle
spillerne skal få gode kamptilbud. Samtidig kan gode ferdigheter og treningsiver belønnes
med mer spilletid her. Man skal allikevel være bevisst på å unngå at de samme spillerne får
minst spilletid hver gang.

Nivådeling i lagpåmeldig i seriespill er ikke topping. Dette gjøres for at en skal treffe
flest mulig spillere på sitt nivå. Men en skal ikke opprettholde samme nivådeling på
treninger – da skal en ha en rullering som beskrevet under kapittel Differensiering.
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3.6 Kampreglement:
I Staal Jørpeland IL skal turneringer/seriekamper være en stor opplevelse for alle våre
spillere. Vi skal skape idrettsglede og begeistring. Idrettslaget har derfor utarbeidet et
turneringsreglement/seriekamp-reglement.
5-12 år:
For alle lag under 13 år som reiser på turnering og seriekamp, er det likhets- og
jevnbyrdighetsprinsippet som gjelder. Da skal alle lag være jevne, og det skal ikke toppes.
Spilletiden skal være lik for alle spillere som er tatt ut til kamptropp. Det sosiale med å reise
på turnering/seriekamp
skal være i fokus. Glede,
trivsel og opplevelser er
nøkkelord.
Prinsipper:
-

Sosialt fokus
Lik spilletid
Ingen
topping/spissing
Jevne lag
Alle spillerne skal være i startoppstillingen i minimum 50% av kampene de deltar i

13-19 år:
For lag 13-19 år, kan det sportslige komme mer i fokus.
Lagledere definerer om turneringen er en elite-/satsings turnering eller en sosial turnering.
Dette må kommuniseres tydelig ut til spillere og foreldre, slik at forventningene står i stil med
opplevelsene.
Idrettslagets «offisielle» turneringer (Lyngdal-cup, Sør-cup, Dana-cup, Dyrepark-cup,
Umbro-cup e.a) skal være definert som sosiale turneringer. Det året spillerne fyller 17 år, er
det anledning til å definere de «offisielle» turneringene som satsingsturnering. Lag som deltar
på sesongens «offisielle» turnering, kan melde seg på en elite-/satsingsturnering som et
supplement til denne turneringa, Man skal uansett turnering etterstrebe at alle deltakerne får
en flott opplevelse, og at alle deltakerne er en viktig del av laget.
Turnering:
-

Sosialt fokus.
Ingen topping/spissing i gruppespill og B-sluttspill. I A-sluttspill, fra året spillerne blir
15 år, kan man toppe lag. Alle spillere bør også her få en fornuftig mengde spilletid.
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-

Minimum 50% spilletid i gruppespill og B-sluttspill til alle spillere som er med i
enhver kamptropp i turneringen.
Alle spillerne skal tas ut til minimum 50% av kamptroppene til gruppespill-/Bsluttspillkamper i turneringer.
Alle spillerne skal være i startoppstillingen i minimum 50% av kampene de deltar i
Spillere kan kun utelates fra en kamptropp dersom turneringsreglementet har et tak på
antall spillerer som kan registreres til hver kamp.
Fra 15 år, kan en i tillegg til «offisiell» turnering reise på en elite/satsingsturnering.
Dette MÅ kommuniseres ut til ALLE spillere og deres foresatte.

Hospitering og lån av spillere til turneringer:
Hospitering: Man kan hospitere spillere i turnering, dersom man mener dette er til spillerens
og lagets beste. Begge lags trenere må være enig i denne vurderingen.
Lån av spillere fra andre klubber: Man kan låne spillere, dersom det er nødvendig for å få nok
spillere til et lag. Lån av spillere skal ikke gå utover Staal-spillere. Dette må avklares med
spillerens klubb/idrettslag og foreldre, og skriftlig avtale mellom klubbene og foreldre må
signeres i forkant.

Seriekamper 13-19 år:
-

Alle spillere som er tatt ut til kamptropp skal spille minimum halve kampen (gjelder
selvsagt ikke ved skader eller andre opplagte hendelser).
Det skal rulleres på hvem som står over ved uttak av kamptropp.
De samme spillerne skal ikke starte på benken i mer enn 50% av kampene de deltar i.
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4.0 Spillerutvikling:
Staal Jørpeland IL skal være gode på spillerutvikling. Som klubb skal vi legge til rette for at
spillere skal kunne få en god sportslig utvikling i idrettslaget. En av målsetningene til klubben
er å være den sportslige spydspissen i Ryfylke. Klubbens fremgang skal måles gjennom bl.a.
talentutvikling. Klubben ønsker også høyt sportslig nivå på sine seniorlag, bestående av flest
mulig egenproduserte spillere.
4.1 Staal utøveren:


Viser gode holdninger.



Er rollemodell både på og utenfor banen



Respekterer hverandre



Er lojale mot klubb og trenere.



Hjelper hverandre.



Følger klubbens regler.



Er ærlige overfor trener og andre utøvere.



Skaper godt samhold



Står sammen



Stiller på treninger og stevner en har forpliktet seg til.



Viser engasjement



Har ansvar for miljø og trivsel.



Viser god treningsmoral



MOBBER IKKE!

4.2 Ekstratreninger:
Prinsipper for ekstratrening:
-

Frivillig
I Barneidretten 6-12 år skal den være åpen for alle som vil!
I ungdomsidretten 13-19 blir utvelgelse mer naturlig, da med tanke på hospitering og
talentgrupper. Her må en ha deltatt på ordinære treninger for å være med på ekstra
treninger, med mindre en har deltatt på andre treninger i Staal.
Klubben skal allikevel forsøke å tilby frivilling ekstratrening for alle i alderen 13-19.
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4.3 Samarbeidsklubb
Staal Jørpeland IL er opptatt av utvikling, og ser nytte i impulser og erfaringer fra andre
klubber og institusjoner. Derfor har klubben innledet ulike samarbeid innen både fotball,
håndball og friidrett.
Dette kan være nyttig både med tanke på utvikling av utøvere og trenerutvikling.

Er det OK at våre medlemmer spille i andre klubber? Er det OK at medlemmer fra
andre klubber spille i Staal?
-Vurderes og besluttes av den enkelte gruppe i forkant av hver sesong
-Alle avtaler skal signeres av Leder i Staal Jørpeland IL.
-Ved Partnerklubbavtaler gjelder aldersgrense fra og med 16 år
-Ved Samarbeidsavtaler (sammensatte lag) så kan man vurdere lavere årsklasser
-Alle avtaler skal være i henhold til retningslinjer fra Særforbundet
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5.0 Trenerutvikling:
Staal Jørpeland IL er opptatt av at barn og unge på Jørpeland skal få gode tilbud i idrettslaget. For å
kunne gi et godt tilbud, med god kvalitet, er det viktig med flinke trenere. Staal ønsker trenere med
god kompetanse, slik at vi kan nå våre målsettinger.
5.1 Staal-treneren:
Er godt forberedt
•

Vi gjennomfører oppstartsmøter før sesongen og evalueringsmøter etter sesongen

•

Vi har en plan for sesongen og for hver trening

•

Vi stiller på trening og til kamp i Staal utstyr
Er inkluderende

•

Vi skaper trivsel og bygger et godt sosialt miljø for alle

•

Vi blir godt kjent med hver enkelt og skaper trygge rammer for utvikling

•

Vi coacher positivt og skryter mye
Er engasjert

•

Vi skal vise vilje til samarbeid og verdsette innspill fra andre

•

Vi stiller krav og har tydelige forventninger

•

Vi deler erfaringer og gjør hverandre gode
Er rollemodell

•

Viser gode holdning og sportsånd i møte med dommere og motstandere i kamp og turneringer

•

Vise respekt og gode holdninger for hver enkelt spiller/utøver og for eget lag

•

Vi representerer klubbens verdier: handlekraft, engasjement og respekt
Har utviklingsfokus

•

Vi har fokus på utvikling foran resultater

•

Vi er åpne for påfyll, utdannelse og utvikling
Vi stimulerer til og tilrettelegger for egentrening
Viser lojalitet

•

Vi følger og bidrar til klubbens visjoner og mål

•

Vi følger klubbens strategi og sportslige retningslinjer

•

Vi utfordrer og bidrar til videreutvikling av klubbens sportslige retningslinjer og arbeidsmåte
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5.2 Trenerutvikler:
Gruppene SKAL sette av midler til trenerutvikler i budsjettene. Gruppene skal til enhver tid
etterstrebe å ha en trenerutvikler engasjert.
5.3 Trenerutviklingstiltak:
Trenerkurs:
Staal skal oppmuntre til, og legge til rette for at klubbens trenere skal kunne ta trenerkurs.
Dette kan være trenerkurs i regi krets/forbund, og/eller andre eksterne kurs. Klubben ønsker å
kunne tilby kurs lokalt i Ryfylke. Samtidig er det mulighet for trenere å ta eksterne kurs andre
steder. Kostnader ved eksterne kurs, kan søkes til styret. Det er ønskelig at alle klubbens
trenere i ungdomsavdelingen 13-19 år har formelle trenerkurs.
Trenerforum for hele idrettslaget:
Klubben har minst to trenerforum i året, hvor alle trenere i idrettslaget, uavhengig av
særidrett, inviteres. Her tas det opp aktuelle problemstillinger som går på tvers av idrettene.
Dette er et fint forum for å møtes og diskutere ulike saker. Dette kan være et internt
trenerforum, hvor ulike tema omkring sportsplanen diskuteres. Det kan også være et forum
hvor eksterne foredragsholdere kan inviteres.
Trenerforum særidrett:
Dette er et trenerforum for den enkelte særidrett, hvor trenere samles og diskuterer
problemstillinger knyttet til sin idrett og sportsplanen. Dette er et viktig forum for trenere i
Staal. Klubben jobber mot felles mål, og da er det viktig at alle trenere er med å dra i samme
retning.
Mentorordning:
I Staal Jørpeland IL er det ønskelig at de etablerte trenerne, med formell kompetanse og
erfaring bidrar nedover til nye, ferske trenere. Erfaringsutveksling, og oppfølging internt i
klubben er viktig. Dette fungerer ved at noen utvalgte mentorer får 2-3 trenere de spesielt skal
følge opp. Trenerutvikler leder mentorgruppen.
Trenerhospitering:
Staal er opptatt av at trenere skal få mulighet til å utvikle seg, og å få nye impulser. Et middel
er trenerhospitering. En trener skal ha mulighet til å hospitere opp et nivå, og delta som trener
på nivået over. Både ved observasjon, men også fysisk å ha økten på nivået over, dersom det
er ønskelig. Alle trenere i Staal skal legge til rette for trenerhospitering.
Samarbeidsklubb:
Staal Jørpeland IL ønsker å dra nytte av våre samarbeidsklubber. Her det det mulig å hente
inspirasjon, og erfaringsutveksling fra trenere i samarbeidsklubber. Staal Jørpeland IL skal
legge til rette for at idrettslagets trenere kan dra nytte av dette samarbeidet.

Staal Jørpeland IL – Idrettsglede og begeistring

Side 20

