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Innmeldt Sak A:  

 

Stenging av avkjørsel ved TSK-huset. 
Innmeldt av Per Jørgen Indergård 
 
Det er kommet in forslag (se Sak A - vedlegg I)  om å stenge av innkjørselen foran 
garderobene på myra permanent. 
 
En kompliserende faktor knyttet til en generell stenging er at veien også fører til TIK-huset, 
samt at området brukes av TSK (klubbhus). Det må imidlertid være mulig å se på muligheten 
for å stenge nedre del og åpne bommen mot Leangenhallen. Problemstillingen er ikke noe vi i 
strindheim yngres kan bestemme, men vi kan lage en innstilling og en sak som jobbes videre 
med. Saken vil også aktualisere seg knyttet til flytting av barnehagen og en større regulering 
av området.  Hvis vi stenger deler av veien så blir mer område tilgjengelig for små arenaer til 
fotballsparkingJ - oppvarming – teknikktrening etc. 
 
Styret foreslår at det stemmes over følgende: 
A. Styret fremmer forslaget videre inn mot anleggskomiteen på Strindheim, slik at dette blir 

tatt med i den totale vurderingen av anleggets videre utvikling. 



Innmeldt Sak A – Vedlegg I – Epost fra Per Jørgen Indergård:  
 
 
 
Fra: Per Jørgen Indergård [mailto:Per.Jorgen.Indergaard@shdir.no]  
Sendt: 23. januar 2008 13:00 
Til: styret@silyngres.no 
Kopi: Stine Mathisen; John Arne Skogmo; Andre Vikaune; Bjørn Morten Bratvold 
Emne: Årsmøte SIL yngres avd. 
 

Sak: Stenge innkjørsel foran garderobene til Myra.  

Følgende ble diskutert på foreldremøte for Strindheim IL,  gutter 99 tirsdag 15 januar.  

På Tungacupen og andre arrangement som sonekvelder etc. stenges innkjørselen rett ved 
Parkeringsplassen. Dette fungere fint, folk finner andre p-muligheter rundt Myra, og det er behagelig 
og ikke minst ufarlig å være gående og syklende. På vanlige hverdager og ellers på treningskvelder er 
det ingen slik sperre, og A-laget og andre i hente/bringe-situasjon kjører derfor helt til døra og parkerer 
mellom garderobene og porten inn til Myra. Det er da så tett med bilder oppstil i hele gården at ungene 
nesten ikke kommer seg inn porten og ut på kunstgresset. Når det da også er jevn strøm av biler som 
kommer for å bringe/hente medfører dette trafikkfarlige og uholdbare situasjoner. 

Området mellom garderobene og porten til Myra er også slik plassert at man ikke ser at det er fullt før 
man har rundet svingen på Klubbhuset.  Dette medfører rygging og snuing på et veldig lite og 
uoversiktlig område. Til tross for at flere har sagt fra om dette fortsetter problemet, selv om det er 
masse ledige p-plasser på grusplassen ut mot Gildheimsvegen. De gangene det var vært stuvende 
fullt av biler foran garderobene, har det kun stått noen få biler på grusplassen ut mot Gildheimsvegen. 
Vi er vel alle slik skrudd sammen at vi kjører helt til døra, så dessverre tror vi det eneste som hjelper er 
å fysisk stenge veien mer permanent med en bom, slik det blir gjort på Tungacupen. 

På vanlige treningskvelder er det også mange unger som bruker Lillemyra foran Klubbhuset og det er 
stor aktivitet rundt hele klubbhuset. Da rimer det dårlig med kjøring fram og tilbake, snuing og rygging 
når det er mange P-plasser ut mot Gildheimsvegen. Disse p-plassene er mange nok og i en slik 
avstand til banene og garderobene at dette vil være en god løsning for alle å parkere på. 

Det faktum at Yngres avdeling i Strindheim idrettslags fotballavdeling aktiviserer barn og unge mellom 
7-16 år, der det er 700 aktive medlemmer fordelt på over 70 lag, er i seg selv en så stor gruppe at det 
derfor er en god grunn til å se på problemet og gjøre noe med dette. 

Vi synes at alle de 700 ungene og ellers barn i nærmiljøet som bruker Myra må sikres en trygg 
atkomst til banen - gjerne gående og syklende. Dette mener vi indirekte er nedfelt i FYAs 8 
grunnverdier: F–A–I–R–P–L–A–Y med fokus på positive fotballopplevelser, gode holdninger og 
trivsel. 

På vegne av  
Strindheim IL,  gutter 99  
Per Jørgen Indergård  



Innmeldt Sak B:  

 

MOT – Form og framdrift. 
Innmeldt av styret 
 
I 2007 tok styret kontakt med MOT for å se på en mulig styrking av vårt holdningsarbeid ved 
å benytte oss av MOT sitt opplegg. Det ble høsten avholdt en MOT samling med deltakere fra 
SFYA. På bakgrunn av vår oppfattelse av dette opplegget og den gode effekten vi tror dette 
vil kunne gi – meldes denne saken inn for årsmøtet 2008. 
 
Styret foreslår at det stemmes over følgende: 
A. MOT innføres som en del av trenerutdanningen i Strindheim. Sportslig plan oppdateres 

med informasjon om dette. 
B. Foreldrekontakter (lagskontakter) får tilbud om å være med på den samme opplæringen. 
C. MOT skolering innføres for trenere til treningsgrupper fra 12 år og oppover. 
D. Vi setter som mål at alle trenere for relevante årsklasser skal gjennom MOT opplæring 

innen utgangen av 2008. For 2009 vil det således avholdes MOT opplæring for trenere 
som kommer opp fra 11-års klassen. 

E. Kun treningsgrupper hvor trenere har gjennomført MOT opplæringen får lov til å ha 
MOT logo på draktsettet. 



Innmeldt Sak C:  

 

Retningslinjer knyttet til organisering av treningsgrupper og 
behandling av spillere. 
Sak forberedt av Sportslig Leder på bakgrunn av brev fra Roar A. Lund (se vedlegg I og II) 
 
Sportsplanen til Strindheim yngres avdeling danner grunnlaget for aktiviteten i klubben. På 
enkelte områder er sportsplanen retningsgivende, men flere hendelser viser at det har vært 
behov for å utarbeide presiseringer knyttet til forhold som er omtalt i sportsplanen. Dette 
gjelder blant annet danning av treningsgrupper og prinsipper for spilletid, men også andre 
områder som Coerver Coaching, foreldremedvirkning, hospitering og låning av spillere 
mellom treningsgrupper for deltakelse på kamp.  
 
Styret v/sportslig leder har på grunnlav av dette utarbeidet et vedlegg til sportsplanen som 
skal gi nødvendige retningslinjer for trenere, spillere og foreldre i forhold til de områdene 
dokumentet tar opp.  
 
For prinsipper som bare involverer SFYA kan det være styrende, mens for prinsipper som 
håndterer overgangen til senioravdelingen så er foreslått håndtering basert på dialog med 
rekrutt. En kompliserende faktor knyttet til denne overganen er at senioravdelingen i 
Strindheim fotball med stor sannsynlighet vil bli skilt ut fra Strindheim idrettslag i løpet av 
mars måned 2008. Sett fra SFYA sin side må vi da utarbeide en avtale med den nye 
organisasjonen som skal styre overganger for spillere mellom klubbene. Denne avtalen vil 
måtte være mer overgripende enn prinsippene som er skissert i vedlegget til sportsplan. I 
vedlegget til sportsplanen har vi derfor valg å beskrive foreventet løsning basert på våre 
samtaler med senior/rekrutt.  
 
Vedlegget til sportsplan har vært ute til høringer i tidligere versjoner og dagens versjon er 
oppdatert basert på innspill fra disse høringene. 
 
Med hensyn på allmenn opplæring av trener og andre tillitsvalgte så gjøres dette gjennom 
trenerkurs i regi av kretsen. Videre henvises det til styrets initiativ knyttet til samarbeid med 
MOT (innmeldt sak B) 
 
Styret foreslår at det stemmes over følgende: 
A. Vedlegget til sportsplanen blir vedtatt og styret utnevner en gruppe som detaljerer en 

avtale med senior (ny organisasjon) som reguleres slik det er beskrevet i vedlegget. 
Vedlegg til sportsplanen blir revidert basert på forhandlingsresultat. 

B. Vedlegget til sportsplanen blir vedtatt og årsmøtet utnevner en gruppe som detaljerer en 
avtale med senior (ny organisasjon) som reguleres slik at alle spillere som kommer fra 
SFYA skal få prøvespille i minst 2 måneder. Vedlegg til sportsplanen blir revidert basert 
på forhandlingsresultat. 

C. Vedlegget til sportsplanen blir forkastet og årsmøtet utnevner en gruppe som forhandler 
avtale med senior (ny organisasjon) og som fremmer et alternativt vedlegg til sportsplane. 



Innmeldt Sak C – Vedlegg I – Brev fra Roar A. Lund :  
 
 
 
Roar A. Lund 
(far til tre gutter på 11, 16 og 
18 år i Strindheim Fotball i 2007) 
Fjøsmestervn 30 F 
7046 Trondheim 
        Trondheim den 6.01.2008 
 
Til 
årsmøtene i 2008 for 
Strindheim Fotball Yngres Avdeling 
og 
Strindheim Fotball junior/senior 
 
 
 
 
Ekskluderende spillerbehandling og dårlig profilering for Strindheim fotball – oppfordring til 
gjennomgang av organisering av treningsgrupper og bedre spillerbehandling hos trenere/ledere 
 
 
De fleste forholdene jeg her berører har relevans til både Yngres avdeling og junior/rekrutt og relasjoner mellom 
disse avdelingene. Derfor ber jeg om at brevet fremmes som årsmøtesak i begge avdelingene. Tekst som er 
uthevet nedenfor bes tatt stilling til av årsmøtene. 
 
Som en av landets største idrettslag bør det være sentralt for Strindheim idrettslag (herunder Strindheim Fotball) 
å gå foran med gode rekrutteringsstrategier, god lederforståelse og gode pedagogiske rutiner i alle ledd av 
idrettslaget. Forhold som dette er mellom annet også klart nedfelt i sportsplanen for S. Fotball Yngres Avdeling 
og mitt inntrykk er at denne planen følges godt opp i mange ledd av Yngres. De gode intensjonene i denne 
planen sliter imidlertid med å finne en god struktur på spillertilbudet og behandlingen av spillergruppen G15-16 
og junior.  
 
Etter samtaler med en del foreldre har jeg forstått at spillere over mange år er blitt overflødige i Strindheim når 
tiden som G16-spiller er over og treningsgruppe for junior tas ut. I noen år har dette dreid seg om opptil et titalls 
spillere og ved uttaket av treningsgruppen for junior i 2008 ble tre G16-spillere overflødig. For disse spillerne 
har fotballtiden i Strindheim med andre ord tatt ufrivillig slutt ved dette tidspunktet, noe som bryter sterkt med 
intensjonen i sportsplanen til Yngres om at ”Flest mulig skal spille fortball lengst mulig, for da blir vi best 
mulig”.  
 
Hvilke visjoner som er bærende for Strindheim junior/rekrutt vet jeg ikke da jeg ikke har lyktes å oppdrive en 
sportsplan for denne avdelingen på S. Fotball sin hjemmeside på nettet. Uansett hvilke visjoner som legges til 
grunn for å utvikle spillerne fra junioralderen, kan en slik ufrivillig eksklusjon av spillere ikke være en god sak 
for fotballklubben. Selv om noen spillere finner en annen klubb å gå til, kan andre avslutte fotballkarrieren her. 
Da spørs det om de som slutter har andre gode interesser å beskjeftige seg med og hvordan de i en sensitiv 
ungdomsalder takler det å få sparken fra klubben de har identifisert seg med fra tidlig barndom. For noen kan 
tapet av fotballarenaen og fotballkameratene kanskje være starten på en rotløs ungdomstid. På den annen side 
kan det også tenkes at denne utstøtingen av spillere faktisk støter fra seg personer som i framtiden kunne ha vært 
ressurspersoner for klubben. Det trenger faktisk ikke være de beste spillerne som senere viser seg å være de som 
tar administrativt ansvar i klubben. I dag forsvinner ofte de beste spillerne etter hvert til klubber i høyere 
divisjoner og kan slik gjerne tape sin opprinnelige identitet i Strindheim. 
 
For Strindheim Fotball kan denne eksklusjonslinjen neppe være en god profilering og vil sannsynligvis være en 
elendig sak dersom den får medias søkelys på seg. Jeg tillater meg derfor å foreslå at klubben tar en 
gjennomgang av denne strategien og prøver å finne løsninger som gir et tilbud alle spillere som ønsker å 
fortsette å spille i klubben også på junior/rekruttnivå. 



 
Ellers mener jeg også å se noen uheldige måter å behandle spillerne i G15-16- gruppen, ihvertfall slik det har 
vært praktisert de siste to årene i treningsgruppe 1 og førstelaget hos denne aldersgruppen. Etter trenernes utsagn 
har spillerutvikling stått sentralt og gitt seg utslag i betydelig topping av laget i kamper. Treningsvillighet (stabilt 
innsatsfyllt oppmøte på treningene) er lite honorert med kamptid for de av spillerne som ikke har vært blant de 
beste. Så langt jeg ser av sportsplanen for Yngres er denne praksisen ikke i tråd med planen, noe som tilsier at 
bevisstgjøring hos trener ikke er slik den helst bør være. Dette er et forhold som gjerne gir frustrasjon og svekker 
motiveringen hos de spillere som blir oversett. Jeg ber årsmøtet i Yngres om å klart gi uttrykk ovenfor 
trenere om at treningsiver (det vil si godt oppmøte og god innsats på treninger) hos de som treneren 
vurderer som dårlige spillere skal honoreres med minst like mye spilletid i kamper som de som blir 
vurdert som gode. Dette med spesielt adresse til treningsgruppe 1 for G15-16-gruppen der topping av 
laget (innenfor gruppen som har vært tatt ut til å spille den enkelte kamp) har vært påfallende vanlig. 
 
Treningsgruppen for juniorstallen for 2008 utgjør 30 spillere og opptaket av spillere fra G15-16-gruppen i 2007 
fikk melding om dette pr SMS. Ved avslutning av spilleåret for G15-16-gruppen høsten 2007 ble det ikke gitt 
noen informasjon om hvordan dette opptaket skulle foregå. Det vil si at de av spillerne som ikke fikk en SMS-
melding og slik var uaktuelle for juniorlaget var uvitende om dette ved første trening for junior i slutten av 
november 2007. Som nevnt ovenfor ble tre spillere fra G15-16-gruppen fra 2007 ikke opptatt i juniorstallen. En 
av disse møtte til trening ved denne anledningen. Etter å ha spilt fotball i Strindheim siden 6-årsalderen og bare 
sjeldent vært borte fra trening fikk han her beskjed fra ansvarlig trener for junior om å forlate treningen. De 
fleste vil vel lett skjønne at det var en rimelig traumatisk situasjon for spilleren å få sparken fra klubben på denne 
måten. Til overmål møtte det ved denne anledningen to nye spillere fra andre klubber som kunne prøvespille for 
mulig opptak i Strindheim. Som far til spilleren som måtte gå hjem, kan jeg bekrefte at det var en tøff 
opplevelse. For øvrig skjedde opptaket av G-15-16-spillerne etter anbefaling fra treneren til disse spillerne i 2007 
og uten at de overflødige tre spillerne fikk anledning til vise sine ferdigheter for juniortreneren. Denne 
situasjonen tilkjennegir flere forhold som bør vurderes i den videre satsingen: 
 

- Toppsatsingen i klubben synes å forblinde noen trenere/ledere slik at elementær rettferdig 
behandling av spillere overses. For å unngå slike situasjoner i framtiden bør det legges vekt på 
skolering og bevisstgjøring av trenere og ledere på grunnleggende pedagogiske og 
mellommenneskelige forhold 

- Alle G16-spillere bør få prøvespille for opptak i juniorstallen. Etter min oppfatning bør en slik 
prøvespilling foregå over minst to måneder. Prøveperioden bør være minst såpass lang for å ta 
høyde for eventuelle skader og sykdom hos spillerne i denne tiden  

- I år med få ”overflødige” spillere (som i 2007) bør alle bli gitt tilbud om opptak i juniorstallen 
 
Til slutt, men ikke minst synes jeg at klubben og de impliserte voksenpersonene kan begynne med å gi de tre 
overflødige G-16-spillerne en uforbeholden unnskyldning for svært dårlig behandling. Deretter ber jeg om at de 
forhold jeg her har påpekt, tas opp til vurdering i kommende årsmøter. 
 
PS. Dette brevet er sendt som kopi til Strindheim idrettslag (SI). Det er mulig de forhold som berøres her også 
kan være en egnet årsmøtesak for SI. Jeg ber samtidig styret i SI vurdere dette. Brevet er sendt lederne for 
avdelingene og SI (Ole M. Winnem, Per Nylander og Knut Bakkejord) som e-post. 
 
 
 
 
Hilsen 
 
Roar A. Lund 
sign. 
 
 
 
 
Kopi til: 
Strindheim Idrettslag 



  

Innmeldt Sak C – Vedlegg II – Presisering av prinsipper :  
 
 
 
Ref. eget separat dokument som foreslås som vedlegg til Sportslig Plan. 



 

Innmeldt Sak D:  
 

Spillertrøyer 
Innmeldt av Styret v/materialansvarlig  
 
Det er en stor kostnad med drakter. Det er mange ønske om nye drakter samt store 
logistikkutfordringer i forbindelse med innsamling av drakter. 
 
Styret foreslår at det stemmes over følgende forslag: 
 
Gjeldende fom. 2008: 
 
Spillertrøyer blir spillerfinansiert ved kjøp på Cabo sport lik system som de fleste andre 
klubber i Trondheim har. 
Spillertrøye til en kostnad av kr 250-300 inkl Laglogo, nummer vil kunne passe en spiller 
normalt i ca 3 sesonger. Dette gir spilleren en kostnad på maks. kr 100 pr år. Utfordringen 
her vil bli nummer på drakt. Lagleder må ”tildele draktnummer”. 
Det vil kunne komme situasjoner der man etter hvert vil måtte koste nummerbytte. (ca kr 50 pr 
drakt) 
 



 
 
 

Budsjett Sak A:  

 

Fastsetting av treningsavgift for 2008. 
Innmeldt av styret 
 
Ved gjennomgang av resultat for 2007 og budsjett 2008 ser styret at det ikke er samsvar 
mellom våre påløpende utgifter og våre inntekter. 
 
Hovedårsaken til dette avviket er følgende: 
 

1. Vi en viss andel spiller som ikke betaler treningsavgift. Styret har satt i verk tiltak for 
å inndrive det manglende, men vi kan ikke baserer budsjett for 2008 på at vi lykkes 
fullt ut med å snu denne trenden. 

2. Sviktende inntekter på loddsalg. 
3. Betydelig økte utgifter ifbm. leie av bane i og med at vi har økt antall lag og mengden 

trening de siste årene. 
 

Treningsavgifter for 2007 var satt til: 
 

A L D E R 
J19 G16 T1 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7
  2450    2450   2450   2450   2400   2400   1850   1850      900      900       400       400 

 
 
Styret ser seg derfor nødt til å totalt sett å sette opp treningsavgiftene for 2008. Styret har ved 
utarbeidelse av forslag til nye treningsavgifter sett på totale kostnader og kostnader for de 
enkelte årsklasser. På bakgrunn av denne gjennomgangen foreslås det økning av avgifter for 
alle klasser, bortsett fra gruppen 9-10 år. Denne gruppen betalte i 2007 mye i treningsavgift i 
forhold til de utgiftene de representerer. Styret anbefaler derfor at denne gruppen justeres ned. 
 
 
Styret foreslår at det stemmes over følgende: 
A. Treningsavgifter for 2008 settes til: 

 
A L D E R 

J19 G16 T1 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7
  5 000    5 000    4 000    4 000    3 500   3 500   2 000   2 000      750      750       550       550 

 
 

 


