
Mål og leveregler

Utleira IL Fotball
 2007

Her finner du oss

Klubbhuset på Bjørkmyr er vårt samlingssted.  Vi disponerer 3 
gode grusbaner, hvorav den i Stordalen er forbeholdt de yngste. 
Fotballaktivitet om vinteren skjer stort sett på andre arenaer, som 
blir tildelt klubben etter søknad. For mer informasjon, se våre 
hjemmesider på www.utleira.no.

Juni 2007

Adresse:  P.b. 3653, Risvollan, 7431 Trondheim
Telefon: 93 44 98 84 (leder)
Bankgiro: 4200.38.05853 (Fotball)
Org.nr.: 983 774 318
E-mail: jan.hammernes@netcom.no
Web: www.utleira.no/fotball

Styret:
Jan K. Hammernes (leder) 93449884 jan.hammernes@netcom.no
Tore Haugen (utdanning) 90192170 tore.haugen@smartcall.no
Odd Einar Landsem (sekretær) 90754790 odlandse@online.no
Ben Tore Stokkaune (material) 90119984 mstokkau@online.no
Kjell Eide (økonomiansv.) 92223630 kjell.eide@schenker.com
Geir Solum (banedisponering) 95202754 geir.solum@tev.no
Odd Inge Mjønes (styremedlem) 99489738 odd.inge.mjones@smartcall.no
Harald Høydal (flerbruksanlegg) 95169899 hahoeyd@online.no
Ronald Fillan (webredaktør) 92459577 fillan@online.no

Fotballskolen (2000) 
Lagleder: Leif Berg 95867574 leif.berg@online.no

Minigutter/Minijenter (1999) 
Lagleder: Jan K Hammernes 93449884 jan.hammernes@netcom.no
Trener: Dag Kåre Estil 95054748 dag.estil@smartcall.no

Minijenter (1998) 
Lagleder/Trener: Paal Inge Berg 45030941 paalingeberg@gmail.com

Minigutter (1998) 
Lagleder: Jan Roger Johansen 40406913 jaro@branda.no
Trener: Rune Burkeland 92247286 rune@ck.no

Minigutter (1997) 
Lagleder: Lars Aune 90644719 lars.aune@bergdata.no
Trener: Vegard Horgmo 95978016 vhorgmo@broadpark.no

Lilleutter (1996) 
Lagleder: Ronald Fillan 92459577  fillan@online.no
Trener: Stig Sletner 95290808 gretemj@online.no

Lillejenter (1996) 
Lagleder: Trine-Lise Nilsen 48147472 trine-lise.nilsen@smartcall.no
Trener: Stian Furuhaug 91800923 sfuruha@broadpark.no 

Lillegutter (1995) 
Lagleder: Edgar Trøen 41500012  edgar.troen@posten.no
Trener: Morten Kjørstad 97730830 morten.kjorstad@dirnat.no

Lillejenter (1995) 
Lagleder: Siri S. Hjelde 73962824 siri.schive.hjelde@svt.ntnu.no
Trener: Monica Sylthe 92226523 

Smågutter (1994) 
Lagleder: Odd Inge Mjønes 99489738 odd.inge.mjones@smartcall.no
Trener: Rune Ydstie 92819733 lena.blaasmo@em1.no

Småjenter (1994) 
Lagleder: Frode Nossum 97174198 fronos@online.no
Trener:   Anders Skodvin 91185253 askodvin@online.no
Trener: Ken Wenes 48101057 ken.wenes@vital.no

Småjenter (1993) 
Lagleder: Bjørn Hjelde 41608462 bhjelde@broadpark.no
Trener: Lars Aalberg 98211247 lho-aalb@online.no

Jenter (1992) 
Lagleder: Tore Haugen 90192170 tore.haugen@smartcall.no

U23
Lagleder U23-1: Jon Arne Kråkenes 48170055 madkalkun@hotmail.com
Lagleder U23-2: Ragnar Beckstrøm 98089145 gunnargy@online.no

Senior (5.div) 
Lagleder/Trener: Stig Dretvik 95817925 bprydningen@bunnpris.no

OPPFØRE OSS ORDENTLIG OG BYGGE VENNSKAPHA RESPEKT FOR ANDRE - OG FOR REGLENE

Lagene:

U
tleirvn.

Bratsbergvn.

Bratsbergvn.

Kartgrunnlag: Trondheim kommune

Utleira Skole

Klubbhus
Bjørkmyr grus 1

Bjørkmyr grus 2

Stordalen



Hovedmål

Vi skal:

• Være et av de ledende miljø i Trondheim for utvikling av yngre
 fotballspillere.
• Tilby gode muligheter for sportslig fremgang og personlig
 modning gjennom hele oppveksten.
• Sette fokus på lagspill og individuelle ferdigheter.
• Stille lag i alle aldersbestemte årsklasser.
• Være en klubb med engasjerte og aktive foreldre.
• Styrke klubbkulturen gjennom aktivt samvær mellom
 spillere og foreldre.
• Arbeide for et rusfritt miljø blant de aktive.
• Ha en sunn økonomi og god økonomistyring.

leveregler

For spillerne:

• Spill fotball fordi du synes det er gøy.
• Arbeid med dine egne prestasjoner.  Vær stolt når du gjør
 fremgang.
• Vær kamerat med alle på laget.
• Gjør ditt for at alle skal trives. Ikke vær ekkel eller usportslig  
 med noen.  Yt like stor innsats for deg selv og for laget.  Alle på  
 laget er avhengig av hverandre.
• Respekter trener,  lagleder og alle andre som støtter laget ditt.
• Respekter spillerne på laget dere spiller mot.
• Hold orden på utstyr.

For trenerne:

• Tenk på din egen væremåte.  Du er viktigste rollefigur for
 spillerne.
• Bind sammen lek og sportslig utvikling.
• Gi alle spillere like muligheter til utvikling.
• Tenk langsiktig. Kortsiktige løsninger kan ødelegge spillere og 
 miljøet.
• Lær spillerne gode holdninger og respekt for reglene,
 motstanderen og dommeravgjørelser.
• Bidra til å utvikle kameratskap blant spillerne.
• Gi ros når det er fortjent.
• Bidra til å styrke klubbtilhørigheten.
• Arbeid med dine egne kunnskaper i treningslære.

leveregler

For laglederne:

• Planlegging og informasjon øker trivselen for alle. 
• Vær langsiktig i ditt arbeide for klubben. 
• Samarbeid tett med treneren om opplegget. Husk at treneren  
 er ansvarlig for det sportslige. 
• Lag en sosial ramme for laget hvor kameratskap og respekt  
 står sentralt
• Ta spillerne på alvor. Gi dem anledning til å si sin mening om  
 opplegget.
• Følg opp regler om lisenser og sikkerhet.  
• Gjør ditt for å skape aktive foreldre. Trekk dem inn i 
 planlegging. 

For foreldrene:

• Møt frem til kamper og trening - barna ønsker det 
• Støtt og oppmuntre ditt barn i treningsarbeidet. Husk 
 opplegget er til for spillerne. Barna driver med idrett og lek,
 ikke underholdning for de voksne.
• Hei på laget, men la trener og lagleder gi instrukser til
 enkeltspillere.
• Vis respekt for motstanderen. Legg bort upassende
 kommentarer og kritikk mot spillere, trenere og
 dommeravgjørelser.
• Sett pris på det arbeidet som trenere og lagledere gjør for
 ditt barn.
• Hjelp til så barnet ditt forstår klubbreglene og spillets regler.
• Tenk like langsiktig som trenere og lagledere. Utvikling av  
 spillere tar tid og vil gå i bølger.
• Ønsker du forandringer, ta det opp med lagleder og styret.

VÆRE  STOLTE  AV  KLUBBEN  VÅRVÅRE  VERDIER:               ALLE  SKAL  VÆRE  VINNERE UTVIKLE  VINNERKULTUR


