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Hospiteringsregler – Gresvik IF
De fleste lag har noen spillere som skiller seg ut sportslig positivt fra de øvrige spillerne. Det
kan da være aktuelt å tilpasse trening og/eller kamptilbudet til enkeltspillere. Dette
gjennomføres fra det året spillerne fyller 12 år. Eventuelle unntak avtales med
trenerkoordinator. I noen tilfeller kan det også være aktuelt og hospitere på et yngre lag.
En forutsetning for all hospitering forutsetter at spilleren selv har lyst og at de foresatte er
informert.

Aktuelle tiltak
•
•
•
•

Utvidet treningstilbud: Trene en eller flere ganger i uka med eldre/yngre lag i egen
klubb.
Utvidet kamptilbud: Spille kamper på et høyere nivå.
Byprosjektet: Delta på sone- eller bylag
Flytte opp/ned spillere: La spilleren "tilhøre" et lag på en annen aldersgruppe. Dette
gjøres i så fall i samråd med TK.

Krav til spilleren
Dersom en spiller skal få ett eller flere av disse tilbudene stilles det noen krav til spilleren
(i prioritert rekkefølge)
• Gode holdninger: Spilleren må vise gode holdninger til trening/kamp
• Gode ferdigheter: Det forutsettes at spilleren har så gode ferdigheter at han/hun
hevder seg på et høyere nivå.
Ansvaret for dette ligger først og fremst hos den enkelte trener. Ved uenighet er det i
første instans TK som avgjør og i neste instans avdelingsstyret som tar den endelige
beslutningen.

Spilleren i fokus
Dette krever at treneren setter spilleren i fokus. Den enkelte spillers utvikling er viktigere
enn trenerens egeninteresse. Treneren er der for spillerne. Det utarbeides en
hospiteringsplan for hvert lag, denne evalueres en gang pr. måned av trenerne som "avgir" og
"mottar" spillere. Dette kan ikke delegeres til oppmann eller andre rundt laget. Dette er
trenerens ansvar. Treningskoordinator ved hver avdeling underrettes/kontaktes ved behov.
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