VELKOMMEN TIL GLASSVERKET FOTBALL
GLEDE, INNSATS, FELLESSKAP

Vi er glade for å kunne ønske deg velkommen til Glassverket Idrettsforenings fotballgruppe! Glassverket IF
ble stiftet 1919 og favner om barn og unge i lokalmiljøet på Åskollen. Glassverket IF er en breddeklubb og
har en visjon om Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Fotballgruppa består av spillere fra 11 år helt opp til
og med old boys.

ORGANISERING
Fotballeder er gruppens øverste myndighet, og har personalansvar for alle medlemmer i gruppen. Som
trener er du pliktet til å gjøre deg kjent med Glassverket Fotballs retningslinjer som finnes i klubbens
sportsplan og klubbhåndbok. Dokumentene kan du finne på klubbens hjemmesider
http://www.glassverketif.no/

KRAV TIL TRENEREN
1. Treneren skal gjennom hele sesongen føre oppmøte på alle spillere.
2. Treneren skal gjennomføre minst en 1 til 1 samtale per spiller per sesong - fra fylte 10 år.
3. Treneren skal komme forberedt til trening, med tilstrekkelig utstyr.
4. Treneren skal gjennomføre hensiktsmessig fotballaktivitet i henhold til retningslinjene i sportsplanen.
5. Treneren skal gi hyppige tilbakemeldinger til spillerne (ikke bare ”bra”, men hva som var bra).
6. Treneren skal etter beste evne sørge for trivsel i laget, og si i fra hvis spillere trenger ekstra utfordringer.
7. Treneren skal sørge for å melde opp laget på hensiktsmessig nivå i seriespill.
8. Treneren skal behandle alle spillere med respekt – uansett bakgrunn, motivasjon, ferdigheter ol.
9. Treneren skal melde i fra til sportslig leder ved ulike behov og stille på de trenerforum som blir satt opp.

KRAV TIL LAGLEDEREN
1. Alle lagledere skal før sesongen booke garderober til lagets kamper om ønskelig.
2. Alle lagledere skal delta på foreldremøtene i regi av de respektive lagene.
3. Alle lagledere skal ha kontroll på lagets økonomi og kontingenter – samt følge opp dette.
4. Alle lagledere skal legge inn lag til alle kamper i FIKS for de klassene dette gjelder.
5. Alle lagledere skal sørge for innlevering av dommerkvitteringer innen 72 timer etter kampslutt.
6. Alle lagledere skal oppdatere laglister i Spond og sørge for riktig innmelding av nye medlemmer.

KOMMUNIKASJON
Glassverket Fotball bruker utelukkende SPOND til all kommunikasjon enten det er fra ledelse til trener eller
spiller, eller fra trener til spiller og foreldre. Alle nye trenere må opprette en bruker i denne appen. Viktig at
telefonnummer og epost samsvarer med det som du har oppgitt til klubben ved innmelding, hvis ikke er
det ditt ansvar å si ifra om dette. Gjennom ditt første år som trener (kullet som kommer fra barneidretten) i
Glassverket Fotball har du fått tilegnet en egen kontaktperson; oppstart.fotball@glassverketif.no

ELEKTRONISKE KAMPRAPPORTER
Alle lag skal benytte elektronisk kamprapport i seriespill fra fylte 13 år. Dette gjøres i FIKS, av lagleder.
Endringer kan gjøres inntil 3 timer før kampstart. Som hjemmelag skal Glassverket Fotball printe ut
kamprapporten og ta denne med på kamp. Etter kamp skal rapporten signeres av begge lag før dommeren
har ansvar for at kamprapporten lastes opp på nett.
For å få tilgang til FIKS, ta kontakt med fotballeder. Fotball@glassverketif.no

LAGLISTER

Det er viktig at laglistene til enhver tid er oppdatert. Det er flere grunner til dette;
-

Klubben sender ut faktura på bakgrunn av disse listene.
Dugnader blir lagt opp etter det antall medlemmer som er registrert.
Antall spillere er også avgjørende for hvor mange trenere klubben trenger å ansette.

Oppdatering av laglister gjøres per Excel og sendes til gruppeleder. Laglister skal inneholde følgende
informasjon; Navn, fødselsdato, adresse, navn på foresatte, tlf foresatte, mail til foresatte og/eller spillers
telefonnummer, spillers mail. Laglister skal også inneholde navn og kontaktinfo til trenere, lagledere,
kioskansvarlig og økonomiansvarlig. Kontakt; Gruppeleder.fotball@glassverketif.no

OPPMELDING TIL SESONG

Alle lag skal delta i seriespill. Fristen for påmelding varierer fra lag til lag;
-

10.januar - Påmelding av seniorlag
20.januar - Påmelding av 11er og 9er lag

Lagleder for de respektive lagene har ansvar for at laget er meldt opp. Hovedtrener avgjør hvilket nivå laget
skal spille på. Registreringen skjer gjennom FIKS. Antall lag skal gjenspeile antallet spillere på kullet.
Dersom lagleder er usikker på hvilket nivå laget bør spille kan sportslig leder kontaktes, dette bør gjøres på
et tidlig stadium. Informasjon om hvordan oppmelding foregår finnes HER.
Kontakt; sportsliglederfotball@glassverketif.no

BETALING AV DOMMERE
Alle lag i fotballgruppa får dommer oppsatt av kretsen, dommer skriver kvittering som skal legges i
postkasse ved fotballkiosken. Fotballeder har ansvar for å sjekke denne minst 2 ganger i uka og sende inn til
Visma for betaling. Mer informasjon om dommersatser finnes på kretsens hjemmesider.

SPILLEROVERGANGER
Overgangsvinduet for amatører uten kontrakt som foretar et klubbskifte mellom to norske klubber er åpent
mellom 1. Januar og 10. September. Følgende må skje for at overgangen skal finne sted;
1. Trener/lagleder for respektivt lag innhenter informasjon fra spiller/foreldre for bakgrunnen til at
spilleren ønsker ett klubbskifte før han/henne tar kontakt med sportslig leder.
2. Sportslig leder tar kontakt med nåværende klubb for å etterspørre om gjeldende spiller.
3. Dersom sportslig leder godkjenner at overgangen kan finne sted må spiller/foresatte fylle ut et
samtykkeskjema, skjemaet finnes HER.
4. Samtykkeskjemaet sendes til FIKS-Ansvarlig, som foretar en forespørsel til gammel klubb.
a. Dersom spilleren er under 18 år må foresatte signere.
5. Tidligere klubb godkjenner/ikke godkjenner overgangen, og FIKS ansvarlig betaler gebyret.
a. Spilleren er spilleklar tidligst 1 dag etter gebyret et betalt.
Kontakt: Fiksansvarlig@glassverketif.no

HOSPITERING TIL ANDRE KLUBBER
Spillere som deltar i seriespill for Glassverket Fotball kan de ikke delta i seriespill for andre klubber. Det er
derimot ingen hindring for spillere å delta på treninger, turneringer og private arrangerte kamper med
andre klubber dersom det gis godkjenning av Glassverket. Godkjenning gis av sportslig leder og er helt
avgjørende for at forsikringen skal være gjeldende. Avtale må inngås skriftlig.
Kontakt: Sportsliglederfotball@glassverketif.no

Velkommen til Fotballgruppa!
Sportslig hilsen – fotball@glassverketif.no

