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Trener
Laget
For å være spiller i Røros IL Fotball, skal spiller være påmeldt fotball
gjennom MinIdrett, og ha betalt kontingent til Røros IL og treningsavgift til
klubben.
For at klubben skal kunne stille med nødvendig utstyr, baner og hall, samt
være en utviklende klubb med fokus på kvalitativ og god aktivitet for alle
lag og spillere, arrangerer det hvert år inntektsgivende aktiviteter, som bl.a.
Bergstadcup og Martnasparkering. I tillegg gjennomføres det vår- og
høstdugnad på Øra for raking og rydding av anlegget. Mye av arbeidet er
basert på dugnad, bl.a. for å holde treningsavgiften så lav som mulig.
Klubben er avhengig av at spiller og foreldre stiller opp på dette.
Punktene nedenfor er hentet fra klubbens Sportslige utviklingsplan –
«Kultur og holdninger i klubben»
Lag – spillere:
• Klubben skal markedsføre offisielt klubbutstyr, og støtteapparatet skal
oppfordre til å bruke dette i forbindelse med trening, kamper og
turneringer
• Alle som er involvert i Røros IL fotball skal bidra til at samtlige har gode
holdninger i forhold til andre mennesker enten det er med- eller
motspillere, trenere, lagledere, dommere eller andre
• Alle skal lære å respektere spillets regler, veiledning fra dommer og
trenere, og at spillere har ulike ferdigheter
• Vi skal skape et fundament for god treningskultur og forståelse for hva
som skal til for å bli en god fotballspiller
• Alle seniorspillere skal signere en FAIR PLAY-kontrakt
Gode rutiner for et lag:
• FAIR PLAY
• Spillere, trenere og lagledere skal være med å skape Røros IL Fotball sin
identitet, gjennom å bære klubbens valgte drakter, og annet offisielt
klubbutstyr
• Spillere møter i god tid før trening – klar og påkoblet når treningen
starter
• Spillere møter i god tid før kamp. Møtes i garderoben, koble på hodet,
kjenne på lagfølelsen – «garderobekultur»

Røros IL Fotball
•
•
•
•
•
•
•
•

Spillere skal ha egnet treningstøy, fotballsko, leggskinn, drikkeflaske og
egen fotball (barn /ungdom)
Spillere skal varsle i god tid dersom man ikke kan møte til trening eller
kamp
Spillere skal møte på trening for å bidra til å styrke laget – «Flere på
trening gir bedre utvikling for laget»
Spillere skal være fokusert på trening og i kamp – «være på trening for
å trene!»
Spillere skal være en god lagspiller både på og utenfor banen #Respekt for medspillere, trenere, dommere og motstandere
Spillere skal vise toleranse ovenfor andres og egne feil – «Det skal være
lov å feile!»
Spillere skal hjelpe og utfordre hverandre til utvikling og mestring
Spillere skal bidra til å ta vare på lagets og klubbens utstyr som baller,
kjegler, vester, trøyer, mål mm

