Retningslinjer for barnefotballen i Rosseland Ballklubb
Gjeldende for barn i alderen 10-12 år

Et naturlig samlingspunkt for krinsens barn.
Her er alle velkommen og alle skal få være med ☺

Trenere/ lagledere pr. lag

➢ 2 stk pr 15 barn

Ønske om minimum utdannelse for trenere

➢ Minst 1 trener skal ha aktivitetsleder kurs

Anbefalt Maximum antall spillere per lag

➢ 9 stk for 7'er lag
➢ 11 stk for 9`er lag

Keeper

➢ Fra 10 år kan fast keeper benyttes

Spilletid kontra oppmøte trening

➢ Skal ikke ha noe å si. Er det spillere som unnlater seg å komme på
trening over tid uten gyldig forfall, kan dette medføre mindre spilletid.

Pressone i kamp

➢ RBK følger NFF sine retningslinjer når det gjelder pressfri sone.

Treningstider

➢ 10-12 åringer skal min. ha 2 treninger + kamp i uken
➢ Ved ledig banekapasitet skal 12 åringene prioriteres og gis mulighet til
1 ekstra trening dersom ønskelig.

Differensiering og hospitering RBK

Draktsett (trøye, bukse, sokker)

Differensiere og hospitering i Rosseland ballklubb betyr følgende:
➢ RBK topper vi ikke lag, vi følger hovedprinsippene til NFF når det
gjelder nivåinndeling i seriespill
➢ Man kan differensiere men ikke hele treningen jmf. NFF sine
retningslinjer
➢ Hele kullet trener alltid sammen.
➢ Man skal ikke dele lagene i de som er kommet lengst og de som er
kommet kortest. Men det skal foreligge en mulighet for å vise skjønn i
samarbeid med trenere og trenerkoordinator
➢ Så lenge det er lag i spillerens alderstrinn bør spilleren spille på sitt
eget aldersnivå. Dersom det vurderes som hensiktsmessig av trenerne
i aktuelle årsklasser kan det åpnes for muligheten for hospitering.
➢ Det er en forutsetning at all hospitering skal foregå i samarbeid med
trenere, spiller, foreldre og trenerkoordinatorteam - NFF
➢ 1 draktsett per spiller deles ut ved sesong start.
➢ Draktsettet skal samles inn av lagleder/trener ved sesongslutt

Generelt:
➢ Trenere og ressurspersoner rundt RBK sine lag skal tilpasse seg klubbens målsetninger og ikke motsatt.
➢ “Ansettelse” av trenere/lagledere skal godkjennes av leder for barnefotball. Det skal alltid leveres inn politiattest før en blir
trener/lagleder.
➢ Er det lag som må låne spillere fra en annen årsklasse for å kunne stille lag, skal dette først klareres med trener for det
berørte laget, og eventuelt foreldre til spilleren
➢ Dersom et lag har spillere med spesielle behov (fysisk/psykisk/økonomisk, andre), er det mulighet for å avvike fra
gjeldende retningslinjer etter avtale med leder for barnefotball.
➢ Det er ikke tillatt for enkelt lag å dele ut egne premier/medaljer som ikke inngår i klubbens statutter.
➢ Hva ønsker vi å oppnå: Utvikle klubben for å kunne tilby barn og unge i Rosselandskrinsen et fullverdig og trygt tilbud innen
lek og idrett. Inkludere alle uavhengig av nasjonalitet, bakgrunn, etnisk bakgrunn, familie, foreldre, i organisert idrett. Være
det naturlige samlingspunkt i krinsen hvor det er positivt, godt og trivelig miljø for både barn og voksne
➢ Trenerkoordinatorteam skal invitere til jevnlige møter for trenergruppen i Rosseland Ballklubb gjennom sesongen.
➢ Hvert lag skal gjennomføre 1 foreldremøte ved oppstart av ny sesong hvert år. Dette møte skal inneholde en
oppsummering av fjorårets sesong samt planer for kommende sesong

