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Sprint-Jeløys visjon er Topp – Bredde – Miljø og noen av målene våre er flest mulig – lengst mulig og i 

tillegg skal vi ha et tilbud til alle spillere tilpasset spillernes mål og ønsker.  

 

Lagenes organisering – Barn – 3er, 5er og 7er fotball 

 Tilbud til alle som ønsker å spille fotball 

 Lag både på jente- og guttesiden  

 1 hovedtrener på hvert lag, antall hjelpetrenere avhenger av antall spillere. Disse trenerne er 

foreldre. 

 1 lagleder på hvert lag som tar seg av administrative ting som påmeldinger, dugnader, lagkasse, 

utstyr med mer. 

 1 utstyrsansvarlig som tar seg av bestilling av utstyr og drakter samt holder kontroll på dette 

gjennom året. 

 Laget får tett oppfølging av klubbens barnefotballansvarlig og her blir sportsplan og 

skoleringsplan brukt som gode verktøy. 

 Tilbud om å være med på Sprint-Akademiet Telia som et ekstra tilbud til spillere som er ivrige. 

 

Lagenes organisering – Barn / Ungdom 12-19 år 9er og 11er fotball 

 Tilbud til alle som ønsker å spille fotball. 

 Lag både på jente- og guttesiden. 

 Differensiert tilbud ut ifra interesse, motivasjon, holdninger og ferdigheter. 

 1 hovedtrener på hvert lag, antall hjelpetrenere avhenger av antall spillere. Hovedtrener blir 

ansatt av klubben året spillerne fyller 12 år. 

 Fra fylte 13 år er også hjelpetrenere ansatt av klubben. 

 1 lagleder på hvert lag som tar seg av administrative ting som påmeldinger, dugnader, lagkasse, 

utstyr med mer. 

 1 utstyrsansvarlig som tar seg av bestilling av utstyr og drakter samt holder kontroll på dette 

gjennom året. 

 Laget får tett oppfølging av klubbens sportslige koordinator og her blir sportsplan og 

skoleringsplan brukt som gode verktøy. 

 

Lagenes organisering – Senior 11er fotball 

 Tilbud til alle som ønsker å spille fotball. 

 Lag både på jente- og guttesiden. 

 Differensiert tilbud ut ifra interesse, motivasjon, holdninger og ferdigheter. 

 Ansatte trenere på alle lag i seniorfotballen. 

 

 


