
NFF Trøndelag

Søknad om samarbeidsavtale Melhus IL Fotball, Gauldal FK og Gimse IL Fotball

Melhus IL Fotball, Gauldal Fotballklubb og Gimse Idrettslag viser til §2-10 i NFFs breddereglement, og

søker herved om å inngå samarbeidsavtale som gir muligheten til å stille sammensatte lag i aktuelle

klasser etter angitte kriterier. Denne avtalen vil erstatte samarbeidsavtalen mellom Melhus og

Gauldal.

Klubbenes argumenter for å inngå avtalen:

● Holde spillere i Gauldalen lengre og holde spillere i fotballen lengre

o De ambisiøse drar til Trondheim

o De mindre ambisiøse mister gleden og ønsker ikke reise langt for å spille fotball

● Holde spillere i klubbene lengre.

o Krav om overgang for å kunne fortsette å spille fotball, kan føre til at spillere heller

velger å legge opp.

o Klubber med «hull» i årsklasser som har ambisjoner om å bygge opp

sammenhengende tilbud helt opp til seniornivå, er avhengig av å beholde spillerne i

klubben slik at nye årganger kan legges til helt opp til senior.

● Store variasjoner i årganger, både mht spillere og foreldreressurser.

o En avtale gir klubbene fleksibilitet til å motvirke dette gjennom sammensatte lag der

behovene oppstår, uten at spillere må melde overgang da situasjonen kan være

annerledes neste år f.eks. for lag med sammensatte årganger

● Gode erfaringer fra avtalen mellom Melhus og Gauldal med samarbeid på J2006/J17, både på

spiller-, trener- og ledernivå

● Bærekraft, forutsigbarhet og kontinuitet i arbeidet med å utvikle klubbene og tilbudet

● Synergier i anlegg og banekapasitet

Klubbene forplikter seg til følgende kriterier for å melde på sammensatte lag:

● Vurderingene skal til enhver tid være basert på NFFs visjon «Fotball for alle».

● Motivasjonen for sammensatte lag skal ikke være spissing eller topping for å oppnå

midlertidige gode lag på bekostning av bredden.

● Et samarbeid på en årgang skal alltid være

o For hele gruppen

o Godt kommunisert til spillere og foreldre

o Forhåndsavklart hvilken klubb som administrerer laget

o Med trenere fra hver klubb, så vidt mulig. Krav til kompetanse ihht klubbenes øvrige

krav til kompetanse for de ulike årgangene, og oppfølging av klubbenes

trenerveiledere

● Hjemmekamper i Gruva spilles i Melhusdrakter, på GFKs hjemmebaner i Gauldalsdrakter og

på Brekkåsen i Gimsedrakter, så fremt praktisk mulig.
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● Fordelingsnøkkel basert på antall spillere vil være veiledende for

o Fordeling av kostnader

o Fordeling av kamp- og treningsbane

o Draktbruk i bortekamper

o Hvilken klubb som administrerer laget, såfremt klubbene ikke blir enige om annet.

Klubben som stiller med flest spillere til årgangen/laget, skal som hovedregel

administrere laget.

● Argumenter for at en klubb med undertall av spillere administrerer laget:

o Spillersituasjonen i påfølgende årganger

o Ressurssituasjonen rundt laget mht støtteapparat

o Beslutning gjort av klubbenes sportslige eller administrative ledelse

● Administrerende klubb beholder plassen til samarbeidslaget ved opphør av avtalen, såfremt

ikke avtalen opphører som følge av mislighold fra administrerende klubb. Ved opprykk som

krever kun ett lagsnavn, velges den klubben som etter fordelingsnøkkelen har best

forutsetninger for å administrere i fremtiden. "Sportsplanen til administrerende klubb gjelder

i tilfelle avvik. Ved uenigheter skal saken meldes opp til klubbenes felles sportslige utvalg.

● Ny §2-11 og §2-12 i NFFs breddereglement skal overholdes

● Evaluering av avtalen i medio november hvert år, og en avklaring rundt påfølgende sesongs

samarbeidslag i primo desember.

Prosedyre for saker knyttet til overganger og hospitering mellom klubbene

Det ligger ingen ambisjon i at avtalen skal medføre flere overganger mellom klubbene, men det er

likevel sannsynlig at saker kan oppstå som følge av et tettere samarbeid på flere årganger. Klubbene

ønsker ikke at dette skal føre med seg unødvendig støy eller friksjon, og forplikter seg derfor til

følgende prosedyre ved eventuelle forespørsler om overgang eller hospitering som involverer

samarbeidslag:

1. Sportslig leder i klubben som får henvendelsen, initierer muntlig kontakt, enten telefonisk

eller fysisk, med sportslig leder i den andre klubben. Dette skal skje før det sendes skriftlig

formell henvendelse.

2. De sportslige lederne innhenter opplysninger fra hver sin klubb, diskuterer saken og blir enige

om videre prosess.

3. Tidsbegrenset treningshospitering skal alltid vurderes som et første tiltak før en eventuell

overgang iverksettes.

4. Både hospitering og eventuell overgang skal følge av korrekte skriftlige avtaler mellom

klubbene.

5. Klubbene har et felles ansvar for å følge opp spilleren etter endt treningshospitering og

eventuell overgang med hensyn til trivsel og sportslig utfordring.

Administrasjon av avtalen

● Samarbeidende lag:

I 2023 ønsker klubbene å samarbeide med de lag som fremgår av vedlegg 1 til denne

søknaden. Administrerende lag står oppført først i lagsnavnet.

● Utjevning av treningsavgift:

Treningsavgiftene til Melhus og Gimse er relativt sammenfallende, og det antas at dette ikke

vil bli en stor utfordring i 2023. Forskjellen er større sammenlignet med Gauldal, men
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J2006-årgangene har allerede samarbeidet i 3 sesonger uten at ulik treningsavgift har vært en

utfordring. I tillegg er Gauldal plassert geografisk lengre unna, samt at Gauldal ikke har behov

for samarbeid på like mange årganger som Melhus og Gimse. Klubbene tar derfor ikke stilling

til denne problemstillingen på nåværende tidspunkt, men vil ta det opp som del av

evalueringen.

● Felles møtepunkter:

o Det vil i 2022 bli arrangert 1 felles trenerforum. Innhold og antall for senere sesonger

vil bli evaluert.

o Det vil i løpet av sesongen etableres et felles sportslig forum, hvor utfordringer som

ikke fanges opp av klubbenes sportsplaner diskuteres og besluttes

Gauldal FK, Gimse IL og Melhus Fotball imøteser tilbakemelding på søknaden så snart som mulig, og

er tilgjengelige hvis det er behov for avklaringer.

Vedlegg:

● Oversikt over påmeldte lag 2023 - Melhus IL Fotball, Gauldal Fotballklubb og Gimse IL

● Aktivitetstall per oktober 2022 - Melhus, Gauldal og Gimse

_____(sign.)____________ _____(sign.)____________ _______(sign.)____________

Rune Jøraandstad Arild Borren Kristin Aune Welschlinger

Leder Melhus Fotball Leder Gauldal FK Leder Gimse IL
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Påmeldte lag og samarbeidslag 2023 - Melhus, Gauldal og Gimse

Jenter 2023:

Årgang Spillform Melhus Gimse Gauldal
2016/J7 3

Klubbene melder på egne lag innen fristen 10.32015/J8 5
2014/J9 5
2013/J10 7 Melhus/Gimse Gauldal
2012/J11 7 Melhus/Gimse Gauldal
2011/J12 9 Melhus/Gimse Gauldal
2010/J13 9 Melhus/Gimse Gauldal
2009/J14 11 Melhus/Gauldal/Gimse
2008/J15 11 Melhus/Gauldal/Gimse

J17
9 Gauldal2/Melhus2/Gimse2 *
11 Gauldal/Melhus/Gimse *

Senior
7
11 4. divisjon Melhus2/Gimse2/Gauldal
11 3. divisjon Gimse/Melhus**

* Gauldal administrerer laget i 2023 grunnet historiske føringer i eksisterende avtale.

** Gimse administrerer laget i 2023 da laget ble påmeldt som Gimse innen NFFs frist 15.11.

Gutter 2023:

Årgang Spillform Melhus Gimse Gauldal
2016/G7 3

Klubbene melder på egne lag innen fristen 10.32015/G8 5
2014/G9 5
2013/G10 7 Melhus/Gimse Gauldal
2012/G11 7 Melhus/Gimse Gauldal
2011/G12 9 Melhus/Gimse Gauldal
2010/G13 9 Melhus/Gimse Gauldal
2009/G14 11 Melhus/Gimse Gauldal

G16

9
11 2. divisjon Melhus
11 1. divisjon Melhus*** Gimse*** Gauldal
11 0. divisjon

G19

9
11 2. divisjon Gimse2/Melhus2/Gauldal2
11 1. divisjon Gimse/Melhus/Gauldal
11 0. divisjon

Senior
11 6. divisjon Melhus 3 Gimse
11. 5. divisjon Melhus 2 Gauldal
11 4. divisjon Melhus

*** Klubbene holder døra åpen for navnesamarbeid G16. Nivå ikke satt.
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Aktivitetstall per oktober 2022 - Melhus, Gauldal og Gimse
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