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8907 Brønnøysund
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Org.nr: 982 605 172

BIL fotball - en utviklingsarena til glede og begeistring!

Klubbhuset, 13. mars 2018
Tilstede: Alexander Ediassen, Arne Robert Hartvigsen, Jan Solbakk, Kurt Blomseth, Ole Bjørn
Nilsen. Hanne Reppen bortreist.
1. Åpning
2. Konstituering
Hvem i SU er kontakter for de ulike gruppene.
▪
▪
▪
▪

Gutter 10-12 år: Alexander Ediassen
Jenter 10-12 år: Hanne Reppen
Gutter 13-16 år: Kurt Blomseth og Arne Robert Hartvigsen
Jenter 13-16 år: Jan Solbakk og Ole Bjørn Nilsen

3. Forbedringspotensiale
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Komme tettere på lagene, noe som er etterlyst av flere, noe vi anser som en god kilde
til kommunikasjon i klubben. Alexander utarbeider sjekkeliste for lagvisitt.
Sikre at hospitering gjennomføres.
Planlegger regelmessig trenerforum. Første blir 10. april.
Klubben jobber mot å bli kvalitetsklubb, og dette skal implementeres i vårt arbeid.
4. Utarbeiding av sportshefte (rød tråd)
Her vil Alexander gjøre en jobb og utvikle felles opplegg for klubben tilpasset alder.
Ellers sørge for at alle får tilgang og innblikk i «Treningsøkta». Dette vil det bli
orientert om på neste trenerforum

5. Dommere
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Jan orienterte om dommersituasjonen, dommerkurs, etc.
Ingrid Nilsen Aasberg, født 2001, satses på som dommer av kretsen, og vil blant annet
dømme kvinner 2. divisjon, 6. divisjon herrer og junior denne sesongen. Ble blant
annet fløyet til Fauske av Nordland Fotballkrets for å dømme kvalifiseringen til juniornm.
Flestparten av dommerne i vår klubb er spillere, i tillegg til 3-4 voksne. Det er 16-17
dommere i BIL, ingen på Vega, 4-5 i Sømna og 3 i Tjalg.
Det er satt opp dommertrio i alle kamper fra 13 år og oppover.
Det trengs flere dommere, og det blir dommerkurs 13.-14. april. Her vil SU
kvalitetssikre aktuelle kandidater før de får delta.
Jan nevnte også at unge dommere opplever mye kejft under kampene. Ikke fra
trenere, men fra foreldrene til spillerne.
Det blir en orientering om dommerregler og nye retningslinjer for denne sesongen på
neste trenerforum

6. Oppfølging av keepere
Keepertrening, hva gjør vi? Vi oppfordrer flere til å melde seg på keepertrenerkurset som
avholdes i Brønnøysund 23. april klokken 18:00 – 21:00.
8. Lukket sak
7. Eventuelt
Ikke noe fremkommet.
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