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1)

Kort om Miniserien


Miniserien er den tradisjonsrike kamparenaen for gutte- og jentelag fra 7 til 10 år i vår bydel.



I 2015 omfattet Miniserien 116 påmeldte lag. Det tilsvarer mer enn 800 unge fotballspillere.



Fra 2016 vil turneringen også inkludere kamper for 6-årslag som ønsker å spille såkalte
"Minikamper" søndag 2. oktober. Dermed vil man trolig bli kamparena for over 1.000 barn.



Følgende fem klubber er med i Miniserien: Astor FK, Byåsen IL, SK Nationalkameratane,
Sverresborg IF og Vestbyen IL.

2)

Overordnet organisering


I oktober 2015 ble man enig på et fellesmøte mellom klubbene at fra og med 2016 vil én
klubb ha ansvar for planlegging, organisering og tilrettelegging av Miniserien.



Dette systemet erstatter løsningen der klubbene var ansvarlig arrangør hvert sitt år, etter et
rotasjonsprinsipp.



Hensikten er økt forutsigbarhet og et felles system som blir fulgt hvert år.



Fra 2016 er Astor Fotballklubb teknisk arrangør med ansvar for planlegging og tilrettelegging
av turneringen, gjennom Miniserieutvalget som utgår fra klubbens Sportslige utvalg (SU).



Modellen er godkjent av NFF Trøndelag og inspirert av organiseringen i Sone sør, der Kolstad
IL er teknisk arrangør.



Kort om begrepsbruk: Med klubb menes moderklubben (de fem). Hver klubb er delt inn i
flere lag eller årskull. For å unngå misforståelser med lagsnavn/årskull, opererer Miniserien
med betegnelsene "G2009" etc. (i stedet for G09 som kan både være Gutter født i 2009 og
Gutter 9 år).



En forutsetning for å delta i Miniserien Trondheim vest er at klubbene har utnevnt sin egen
Miniserieansvarlige. Dette er en rolle som fronter alle klubbens anliggender vedrørende
miniserien, og som skal ha mandat til – på vegne av klubben – å fatte vedtak, sammen med
de andre klubbenes miniserieansvarlige, som medfører endringer i rammer for framtidige
miniseriesesonger.



Denne håndboka har Miniserieutvalget sendt på høring i samtlige klubber og dokumentet ble
behandlet og vedtatt på fellesmøte 14. februar 2016, der alle fem klubbene deltok. Det tas
sikte på at håndboka legger føringer for planlegging og gjennomføring i årene som kommer,
og diskuteres/justeres årlig.



E-postadressen til Miniserien Trondheim Vest: miniserienvest@gmail.com

3)

Miniserieansvarlig i klubb


En forutsetning for effektiv og profesjonell organisering av Miniserien er et system med en
ansvarlig person i hver klubb.



Hver av de fem klubbene har derfor utnevnt en egen Miniserieansvarlig (MS-ansvarlig).



Alle henvendelser til Miniserien skal gå gjennom vedkommende – og ikke fra de enkelte
foreldre/lag.



Det er ønskelig at beskjeder sendes til og fra klubbenes Miniserieansvarlig på e-post, slik at
beskjeder enkelt kan formidles videre, samt blir lagret (dersom noe haster, kan man selvsagt
bruke telefon)

Klubb
Astor FK
Byåsen IL
SK Nationalkameratene
Sverresborg IF
Vestbyen IL


Miniserieansvarlig 2016
Jo Stein Moen
Erik Erlien
Dag Henriksen
Ole Alexander Bugge
Martin Hokstad

E-post
josmoen@online.no
e-erlien@online.no
dag.henriksen@lksk.mil.no
buggeo@getmail.no
martin.hokstad@prima-as.no

Telefon
99 54 19 39
95 26 39 28
95 23 38 78
93 26 15 67
93 62 55 68

MS-ansvarlig i klubb har følgende ansvarsoppgaver:
o
o
o
o
o
o

Tar imot påmeldinger fra lag i egen klubb og legger inn i Profixio innen fristen.
Distribuerer all informasjon om Miniserien internt i egen klubb.
Er bindeledd mellom lagene og egen klubb, og mellom klubben og Miniserien.
Samler opp tilbakemeldinger fra egen klubb som formidles til MS-utvalget.
Rapporterer til daglig leder/styret/sportslig utvalg i egen klubb.
Møter på evalueringsmøter i regi av miniserien Trondheim Vest

Klubbene må ha oppnevnt MS-ansvarlig for påfølgende sesong innen utgangen av januar hvert år.

4)

Kampdager 2016 (vår og høst)

I henhold til vedtak gjort blant klubbene i Miniserien Trondheim Vest skal miniserien avvikles på
søndager og fortrinnsvis i tidsrommet 14 – 19 (med unntak av Byåsen som arrangerer hel runde på
Dalgård i løpet av en kampdag, og trenger utvidet tidshorisont).
Det er totalt 10 kampdager, fordelt på vår- og høstsesongen. Samtlige kamper spilles på søndag.
Klubbene har blitt enig om følgende kampdager for 2016-sesongen:

Kampoppsett våren 2016
Kampdag 1
Kampdag 2
Kampdag 3
Kampdag 4
Kampdag 5

Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

24.april
22.mai
29.mai
5.juni
12.juni

(alle kamper spilles på Dalgård)

Kampoppsett høsten 2016
Kampdag 6
Kampdag 7
Kampdag 8
Kampdag 9
Kampdag 10

Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

21. august
4. september
11. september
18. september
25. september

(alle kamper spilles på Dalgård)

Kampdagene gjelder ikke for G/J 2010, som har sin egen Minikampdag til høsten (søndag 2. oktober,
jfr kap 15 Minikampdag for 6-åringene).
Klubbenes miniserieansvarlige vedtar neste års kampdager (vår og høst) når minisereien
gjennomfører evalueringsmøte etter årets høstsesong.

5)

Påmelding av lag


Det er klubbens Miniserieansvarlig som innen tidsfristen vår og høst melder på klubbens lag
til Miniserien. Påmelding skjer gjennom det elektroniske verktøyet Profixio.



Lagene skal legges inn med riktig alderstrinn og kjønn, og navngis på følgende vis:
o Klubbnavn + nummer (eks. Byåsen 1, Astor 2 etc.)



Det er ingen kostnader for det enkelte årskull/lag knyttet til påmelding av lag i Miniserien*.



Spillere som deltar i Miniserien skal være registrert medlem og være spilleberettiget i
klubben.



Det er ikke tillatt å stille med overårige spillere i Miniserien.



Det kan tillates å spille med underårig spiller (dersom det ikke er tilbud på årstrinnet eller for
å sikre nok spillere til kamp).



Det er tillatt å stille med jentespillere i gutteklassen.



Det er ikke tillatt å melde opp lag i eldre årsklasse(r).



Det skal ikke meldes inn spillernavn på de enkelte lag til Miniserien.



Det er opp til klubben/laget om man opererer med samme lag fra kamp til kamp eller
permanente lag gjennom hele sesongen.



Klubbene skal tilstrebe jevne lag, og bevisst topping av lag er ikke tillatt i Miniserien.

* Den enkelte klubb betaler samlet en årlig Miniserieavgift på kr 5.000,- (2016), etter samme modell som Sone Sør.

6)

Påmeldingsfrister


Miniserien opererer med absolutte tidsfrister.



Dersom en klubb/lag ikke overholder oppgitt tidsfrist, kan de ikke påregne å bli med i serien.



Det gis i utgangspunktet ikke dispensasjon fra denne regelen.



Påmelding av lag skjer fra det enkelte lag til klubbens Miniserieansvarlige, som legger inn
påmeldinger i Profixio (elektronisk påmeldingssystem) innen fristen.

Miniserie Vårsesong
Endringer til Høstsesong

Frist påmelding lag
15. mars
15.juni

Kampoppsett klart
10.april
7. august

Første kampdag
Søndag 24. april
Søndag 21.august

Minikampdag (6-årslag)*

Frist påmelding lag
19.sept

Kampoppsett klart
25.sept

Kampdag
Søndag 2.oktober

Det gjelder særlige regler for 6-årslagene (Minikamper i oktober), se punkt 14.



Det er viktig å unngå endringer i oppsatt kampoppsettet etter at dette er lagt ut. Det er
derfor viktig at Miniserieansvarlig har hatt god dialog med de enkelte lagene før påmelding
sendes miniserien Trondheim Vest.



PS! Klubbens miniserieansvarlige må melde inn korrekt antall 5-erbaner som klubben setter
av til Miniserien på kampdagene, innen 15. mars. Samtlige klubber må melde inn minimum 4
baner. Dersom det mot formodning blir endret antall baner tilgjengelig fra vår til høst, må
dette meldes inn til Miniserien senest 15.juni.

7)

Rammer for kampoppsett


Kampoppsettet gjøres kjent senest to uker før første kampdag, både vår og høst.



Samtlige lag (7-10 år) spiller 2 kamper hver kampdag, (med unntak for kampene på Dalgård
der det kan bli 1 kamp med lengre spilletid).



Det tilstrebes at det skal være minst 1 kamp, mellom de to kampene til hvert lag, og at ingen
lag skal vente uforholdsmessig lenge på sin kamp nummer 2, fortrinnsvis skal kampene
avvikles i løpet av maksimalt to timer.



Det opereres med differensiert spilletid for de ulike klassene.
o 10-årslag
2x13 el. 1x22 minutter (2 kamper per lag/kampdag)
o 9-årslag
1x22 minutter
(2 kamper per lag/per kampdag)
o 7- og 8-årslag 1x17 minutter
(2 kamper per lag/per kampdag)
o 6-årslag
1x13 minutter
(3 kamper per lag på Minikampdagen)



Unntaksvis kan enkelte lag bli satt opp med 3 kamper for å få kampoppsettet til å gå opp.
Dette skal skje på en måte som sikrer balanse mellom klubbene, samtidig som det bør
unngås at lag med få lag i et årskull får tre kamper for mer enn et lag på en kampdag.



Det er en intensjon med mest mulig mangfold i forhold til hvilke lag som møtes, og at man
bør tilstrebe at samtlige lag møter to forskjellige klubber på hver kampdag.



Ingen lag skal spille mot samme motstander (eks. mot Vestbyen 1 eller Byåsen 3 to ganger
samme dag, eller to kampdager etter hverandre.)



Det er en målsetning å så langt som praktisk mulig å unngå internkamper (kamper mot lag i
samme klubb).



Det skal unngås at en klubb settes opp med alle sine påmeldte lag i samme klasse på samme
tidspunkt.



For å bidra til økt mangfold i jenteklassene (7-10 år) og eldste gutteklasse (10 år), kan MSutvalget invitere én klubb fra sone Sør til å melde på lag i disse klassene. Dette er en
forsøksordning i 2016.



Det tilstrebes at lagene spiller sine to kamper i løpet av maksimalt 2 timer.



Det er ønskelig å unngå endringer i oppsatt kampprogrammet.



Det er et krav for å være med i Miniserien at kampdagene prioriteres av lagene. Dersom et
lag mot formodning må melde seg av kampdag, er det ønskelig at klubbens MS-ansvarlige gi
beskjed til MS-utvalget senest 1 uke før aktuell kampdag.



Lag som ikke møter til kamp og/eller trekker seg mindre enn 1 uke før kampdag, må påregne
en faktura pålydende 250,- fra Miniserie-utvalget.



Eventuelle kamp-endringer blir gjort kjent på følgende måte(r):
1. På websida
http://miniserientrondheimvest.blogspot.no/
2. På Facebook-sida
https://www.facebook.com/MiniserienTrondheimvest/
3. Per mail til klubbenes MS-ansvarlige

8)

Hvor spilles kampene – og når?

Kampene gjennomføres slik (samme system innarbeidet i Miniserien over flere år):


Hvert årskull i hver klubb har ansvar for én kampdag på hjemmebanen om våren og en
kampdag om høsten.



Det enkelte hjemmelag/årskull er praktisk ansvarlig og vertskap den søndag man har
kampdag i sin klasse.



Gutte- og jentelag i samme årsklasse spiller sine kamper på samme bane samme kampdag.



Kampene til hvert årskull roterer mellom fire av klubbenes hjemmebaner etter følgende
system:
o
o

7-årslag har første kampdag hos Astor, 2.kampdag hos Vestbyen, 3.kampdag hos National, 4.
kampdag hos Sverresborg og 5. kampdag hos Byåsen (se tabell nedenfor).
Samme system gjelder øvrige årskull, som roterer mellom banene på samme vis.



Det er kun ett årskull som spiller kamper per kampdag på hvert anlegg (med unntak av felles
kampdag på Dalgård).



Byåsen IL gjennomfører samtlige kamper på Dalgård i løpet av én felles kampdag. Det
medfører at noen kamper vil spilles tidligere på dagen enn "normalt" i Miniserien.



Oppsett kampdager/klubber/årskull blir i 2016 som følger:

Kampsted/ansvarlige klubber og lag våren 2016

7-årslag
8-årslag
9-årslag
10-årslag

Kampdag 1
Astor
Vestbyen
Sverresborg
National

Kampdag 2
Vestbyen
Astor
National
Sverresborg

Kampdag 3
National
Sverresborg
Astor
Vestbyen

Kampdag 4
Sverresborg
National
Vestbyen
Astor

Kampdag 5
Byåsen
Byåsen
Byåsen
Byåsen

Kampdag 4
National
Sverresborg
Astor
Vestbyen

Kampdag 5
Sverresborg
National
Vestbyen
Astor

Kampsted/ansvarlige klubber og lag høsten 2016

7-årslag
8-årslag
9-årslag
10-årslag


Kampdag 1
Astor
Vestbyen
Sverresborg
National

Kampdag 2
Vestbyen
Astor
National
Sverresborg

Kampdag 3
Byåsen
Byåsen
Byåsen
Byåsen

Det er et mål å praktisere systemet likt hvert år, så det blir forutsigbarhet for alle parter.

9)

Praktiske retningslinjer for arrangørklubbene

Krav til arrangørklubbene:


Klubbene plikter å sikre at Miniserien har tilgang til tilstrekkelig spilleflate i tidsrommet 14.00
– 19.00 på kampdagene (gjøres fra klubb: banesperre til NFF Trøndelag).
 Byåsen IL melder banesperre tilstrekkelig til å arrangere hele runden på sine
kampdager.



Kamparena skal være rigget med det antall baner som klubben har meldt inn (se kap 6,
påmeldingsfrister)


Banestørrelse (20x30 meter).



Banene skal være satt opp/merket på tydelig vis senest 30 minutter før kampstart. De kan
avgrenses med kinahatter/flate padder eller spraymaling. Midtbane skal være markert med
høye kjegler på begge sider (press-sonemarkering)



Målene på banene skal være synlig merket/nummerert; fra nr 1 og opp til det antall baner
klubben har meldt inn.



Det bør være 5`ermål (2x3 meter) med nett på hver av banene.



Hver bane må selvfølgelig ha like store mål på begge sider.



Oversikt over oppdatert kampoppsett (tidspunkt/bane/lag) skal være godt synlig ved
ankomst på anlegget.



Det er ønskelig at klubbene bruker høyttalere for å ønske folk velkommen til Miniserien
Trondheim vest, gi praktiske opplysninger, formidle beskjeder etc. Høyttalere skal ikke
brukes til å gjengi resultater fra kampene.



Hjemmelaget plikter å ha åpen kiosk/servering med salg av mat og drikke, samt toaletter og
tilgjengelig førstehjelpsutstyr.



Det skal være tilgjengelig matchballer i størrelse 3 (størrelse 4 for eldste årsklasse), i henhold
til NFFs anbefalinger



Det skal sikres at foreldre/foresatte og øvrig publikum oppholder seg på motsatt side av der
trenere og spillere står.



Det bør tilstrebes å tilrettelegge for forsvarlig parkering av biler i nærheten av banen, og
oppfordres til ankomst til fots/sykkel/kollektivtransport.



Klubbene bør benytte Miniserie-logoen på trykksaker, kamp-program o.a., for å bidra til
enhetlig profil om arrangementet på samtlige fem arenaer.



Klubbene (arrangørkull) SKAL stille med kampverter (Se kap 11, Kampvertenes rolle).

10) Fair play



Kampene skal gjennomføres i tråd med NFF sitt til enhver tid gjeldende reglement:
http://www.fotball.no/Documents/Kretser/Trondelag/3_Klubb/1_Klubbinfo/Dokumenter/Breddereglementet%202016.pdf



Det er et krav at kamper i Miniserien Trondheim Vest skjer i tråd med fotballens Fair Playprinsipper.



Følgende momenter skal gjennomgås av samtlige lag som deltar i Miniserien:
o
o

o
o
o
o
o
o
o

ALLE skal bidra til å gjøre dommeren god!
ALLE skal vise respekt for hverandres oppgaver!
 Ikke kommenter dommerens valg under kampen
 Ikke kommenter motstanderens spillere/ledere – ta en prat etter kampen
Opplys om foreldre fri sone (Tilskuere plasseres på motsatt side av trenere/spillere)
GOD oppførsel – også i VANSKELIGE/TØFFE situasjoner spesielt trenernes ansvar
Opptreden ved skader (Stopp spillet ved hodeskader ALLTID)
Press soneregelen med info om hvor pressfri sone er
Bruk av målsparkregelen og tilbakespillregelen.
Bruk av ekstraspiller (4-målsregelen)
Fair Play hilsen før og etter kamp – gjelder også trenerne



Klubbens miniserieansvarlige skal sikre at klubben gjør dette innholdet (i punktene ovenfor)
kjent for alle klubbens trenere.



Før kampstart skal lagene gjennomføre Fair Play hilsen



Umiddelbart etter kamp gjennomfører lagene Fair Play-hilsen



Samtlige trenere på begge lag skal delta på Fair Play-hilsen – før og etter kamp

11) Kampvertenes rolle


Kampverten spiller en sentral rolle i miniserieavviklingen og representerer klubbens og
Miniseriens ansikt utad.



Kampverten vil sørge for at dommere og lag føler seg ivaretatt og sikre at miniserien avvikles
under trivelige rammevilkår for alle deltakere og tilskuere.



Oppgaven som kampvert kan gå på omgang blant foreldrene på de respektive arrangørkull.



Arrangørklubb/lag skal stille med minimum 1 kampvert per bane det til enhver tid spilles
kamp på (4 baner = 4 kampverter)



Kampvertene skal være iført gule kampvertvester



Kampvertene skal være til stede minst 20 minutter før første kamp.



Kampvertene skal være til stede under hele kampavviklingen.



Kampvertens oppgaver:
o
o
o
o
o
o
o

Ønske gjestende lag velkommen og ta imot / ta vare på dommerne
Bidra til at det gjennomføres Fair Play -hilsen på banen før og etter kamp
Ha positiv oppmerksomhet på begge foreldregruppene og lagledelsen
Se til at foreldre oppholder seg på «tilskuersiden = Motsatt side av trenere/spillere)
Gripe inn ved nødvendighet
Takke gjestende lag og dommer for kampen og ønske velkommen tilbake
Sikre at dommer får betaling



Klubbene forplikter seg til å gjøre Kampvertene kjent med sin rolle.



Ler mer om kampvertens rolle her: http://www.fotball.no/Kretser/trondelag/klubb/FairPlay/Kampvert/

12) Rammer og regler for kampgjennomføring
Kampform
Banestørrelse

Mål
Spilletid

7-10 år
(Miniserie)
5 mot 5 - inklusive keeper
20 x 30 meter

6 år* (Minikamper)
3 mot 3 - ingen keeper
10 x 15 meter

5`ermål (2x3) / alternativt 7`ermål
2 x 13 el. 1 x 22 minutter (10 år)**
1 x 22 minutter (9 år)
1x 17 minutter (7-8 år)

Små mål (1,2 x 0,75)
1 x 13 minutter
3 kamper per lag per kampdag

2 kamper per lag per kampdag

Press-sone
Straffespark
Innkast
Hjørnespark
Målspark
Tilbakespillregel
Ekstra spiller
Ball
Anbefalt spillertropp
Fair Play møte
Fair Play Hilsen

Ja (Midtbanen)
Ja (6 meter)
Ja
Ja
Ja (ikke over midtbane)
Ja
Ja (4-målsregelen)
3’er (4’er for 10-års lagene)
7 spillere
Ja
Ja

Nei
Nei
Nei (innspark)
Nei (Utspill fra mål)
Ikke aktuelt
Ikke aktuelt
Ja (4-målsregelen)
3’er
5 spillere
Nei
Ja

* Det gjelder særlige regler for 6-årslagene (Minikamper søndag 2. oktober), se kapittel 14.
** Avhenger av antall lag i årsklassen, og total tidsramme



Innbytte av spillerne skjer når som helst (flytende innbytte), og skal foretas i nærheten av
midtbanen. Unntak: Keeper kan kun byttes ved stopp i spillet.



Det skal ikke benyttes resultatlister, tabeller og/eller rangeringer i Miniserien. Dette er i tråd
med barneidrettsbestemmelsene til Norges Idrettsforbund

13) Dommerne


Alle klubbene skal ha utpekt en egen dommerkoordinator/ansvarlig. (se kap 17
kontaktinformasjon)



Den enkelte klubb, ved dommeransvarlig, er ansvarlig for dommeroppsett og intern
distribusjon av oppsettet til kampene som arrangeres på klubbens bane.



Det er en målsetning at det settes opp klubbdommere til samtlige kamper i Miniserien.



Dommerhonorar utbetales av hjemmelag ved lagleder, Fair Play Vert eller annen utpekt
person på hjemmelag etter at dommerne er ferdig med sin innsats.



Når det gjelder betaling til dommere i Miniserien anbefales følgende satser per kamp:
o 50,- per kamp for 7-8 årslag
o 75,- per kamp for 9-10 årslag



Samtlige dommere bør få mulighet til å dømme minimum to kamper per runde.



Dommerne skal dømme kampene etter NFFs reglement for barnefotball.



Det legges stor vekt på at kampene gjennomføres i tråd med Fair Play-reglementet.



Det skal gjennomføres Fair Play-hilsen mellom trenerne og lag før og etter kamp.



Dommerne er ansvarlig for at kampene starter og slutter til rett tid.



Det er ønskelig at arrangørklubb stiller med en dommerveileder på sidelinjen.



Dersom en klubb har problem med å skaffe dommere til kampdag, bør det tilstrebes å
mobilisere dommere fra andre klubber i Trondheim sone vest.



Klubbens dommerkoordinator skal koordinere eventuelle lån av klubbdommere fra andre
klubber med dommerkoordinator i den klubben det lånes en/flere dommer(e) fra.



Klubbene er ansvarlig for at dommerne er kjent med gjeldende reglement for Miniserien (se
nedenfor).
o

Praktisering av ekstra spiller på banen: Dersom et lag leder med 4 mål, skal laget
som ligger under sette inn en ekstra utespiller. Miniserien ønsker at ekstra spilles tas
av ved utlignet mål-differanse (innebærer at man setter inn en ekstra spiller når man
ligger under 0-4, og har ekstra spiller på banen helt til det er 4-4, 5-5 eller lignende).
Det kan ikke settes inn mer enn en ekstra spiller selv om differansen blir mer enn 4
mål.

o

Tilbakespillsregel: Spilles ballen (med foten) med vilje til egen keeper, kan han/hun
ikke ta ballen med hendene innenfor eget straffesparkfelt. Miniserien ønsker at

denne regelen ikke tillegges særlig vekt før 10-årslagenes kamper. I praksis vil det si
at det er ønskelig at dommer ikke dømmer frispark før eldste klasse (10-årslag). Til 79-årslag forklarer dommer regelen for barna.
o

Målsparkregelen: Det er ikke lov å kaste eller spille ballen direkte over midtlinjen
ved målspark, eller når keeperen skal frigjøre ballen etter redning. Hvis dette skjer
skal det dømmes frispark til motparten fra der ballen passerer midtlinjen. NB! Hvis
keeperen tar ballen med seg utenfor straffesparkfeltet etter redning kan han/hun
spille over midtlinjen.

14) Kommunikasjonskanaler


Miniserien vil legge ut all nødvendig informasjon her: http://miniserientrondheimvest.blogspot.no/



Informasjon vil også formidles via Facebook-sida Miniserien Trondheim Vest.
https://www.facebook.com/MiniserienTrondheimvest/



Klubbene er selv ansvarlige for å legge ut relevant informasjon om Miniserien på sine egne
web/Facebook-sider.



Dersom en klubb mot formodning bytter Miniserie-ansvarlig i løpet av sesongen, må dette
umiddelbart meldes inn til Miniserien Trondheim Vest, samt gjøres kjent innad i egen klubb.



Klubben, og alle klubbens lag, skal ALLTID kommunisere mot Miniserien Trondheim Vest via
sin Miniserieansvarlig!

15) Minikampdag for 6-årslagene


De fleste klubber har etablert 6-årslag/treningsgrupper den høsten barna begynner i 1.klasse
på skolen. I 2016 er disse lagene Gutter 2010 og Jenter 2010.



Erfaringsvis er både barn, trenere og foreldre nokså motivert i denne første fasen, og det er
derfor ønskelig at også denne aldersgruppa får oppleve kampsituasjon før vinteren kommer.



Basert på erfaringer to av klubbene hadde med uhøytidelige kamper for 6-årslag høsten
2015, vil det derfor i regi av Miniserien etableres en kamparena for de aller yngste, en
søndag i slutten av oktober (etter at annet seriespill er over).



For 2016 vil søndag 2. oktober være Minikampdag for 6-årslagene.



Kampavvikling skjer på Astor Fotballpark (kan bruke 11`erbane og 7`erbane ved behov).



Det er opp til klubbene/6-årslagene selv om de ønsker å delta i kamparenaen "Minikamper
Trondheim vest"



Tiltaket er gratis, det vil si at det er ingen form for påmeldingsavgift for lagene.



Astor FK vil stå for praktisk gjennomføring, mens Miniserie-ansvarlig i klubbene har ansvar
for påmelding av lag og informasjonsformidling.



Miniserieansvarlig i klubbene har ansvar for påmelding av klubbens lag og melder inn antall
6-årslag til MS-utvalget gjennom Profixio (dersom annet ikke er avtalt)



Hvert lag spiller tre kamper i løpet av anslagsvis 2 timer.



Kampene spilles 3 mot 3 med små mål, uten keeper, på relativt liten bane (10x15 meter).



Arrangør stiller vester i ulike farger til rådighet.



Det anses som uproblematisk om enkelte lag settes opp med kamp mot lag fra samme klubb.



Det legges opp til at trenere fra 6-årslag hos arrangørklubb er dommere i kampene, og det
bør tilstrebes stor grad av uhøytidelighet, lek, veiledning og ikke resultatfokus.



Det anbefales 5 spillere per lag, og at man sørger for jevnest mulige lag fra klubbene.



Påmeldingsfrist for lag til Minikampdag Trondheim Vest er 19. september.



Eventuell endring i antall lag fra klubbene må sendes MS-utvalget senest 1 uke før kampdag.



Informasjon/påmeldingsinfo vil bli lagt ut på Facebooksida og på Miniserien sin webside.



Miniserieansvarlig i klubbene melder inn antall 6-årslag til MS-utvalget gjennom Profixio
dersom annet ikke er avtalt.



Klubbene må sørge for at spillerne er registrert medlem i klubb og derigjennom forsikret.

16) Premiering


På kampdag 10 (årets siste kamp i Miniserien) skal samtlige spillere få utlevert en medalje fra
Miniserien 2016.



Dette gjennomføres på de respektive kamparenaene, med hjemmelag som ansvarlig for
utdeling og "seremoni".



Miniserien Trondheim Vest besørger produksjon av medaljene, samt bestilling av riktig antall
og distribusjon til klubbene.



Som det framkommer av tabellen i kapittel 8, er følgende klubber/lag hjemmelag på siste
kampdag og dermed ansvarlig for utdeling:
o 7-årslag
Sverresborg
o 8-årslag
National
o 9-årslag
Vestbyen
o 10-årslag
Astor



Det bør være en enkel scene rigget til (paller el.l.) og et system der premiering gjennomføres
løpende etter siste kamp for hvert enkelt lag.



Det legges opp til en enkel form for premiering (uten navneopprop/diplom), men det er
ønskelig at det får en form som spillerne vil sette pris på.



De fem klubbene deler kostnadene ved produksjon av medaljer/klistremerker + bånd seg
imellom, med 20% på hver. Antatt kostnad per klubb antas å være omlag 1.000 kroner.
Faktura sendes i etterkant.

17) Baner/anlegg Trondheim vest
Astor

Astor Fotballpark (Havstad)

Havstadveien 2, 7020 Trondheim

Byåsen

Dalgård

Dalgårdveien 12, 7024 Trondheim

National

Hallsetbanen

Østre Hallsetvangen 8, 7027 Trondheim

Sverresborg

Havsteinbanen

John Skaarvolds vei 13, 7021 Trondheim

Vestbyen

Vestbybanen (Hammersborg)

Rådmann Hammers vei 11, 7020 Trondheim

18) Kontaktinformasjon
E-postadressen til Miniserien Trondheim Vest: miniserienvest@gmail.com
Mailen administreres av Miniserieutvalget.

16.1 Miniserieansvarlig i klubbene
Klubb
Astor FK
Byåsen IL
SK Nationalkameratene
Sverresborg IF
Vestbyen IL

Miniserieansvarlig
Jo Stein Moen
Erik Erlien
Dag Henriksen
Ole Alexander Bugge
Martin Hokstad

E-post
josmoen@online.no
e-erlien@online.no
dag.henriksen@lksk.mil.no
buggeo@getmail.no
martin.hokstad@prima-as.no

Telefon
99 54 19 39
95 26 39 28
95 23 38 78
90 02 72 61
93 62 55 68

E-post
arilsu2@online.no
havard.kvamvold@gmail.com
askimdal10@gmail.com
bjs@ntebb.no
dommerkontakt@vestbyen.no

Telefon
95 79 66 55
93 04 18 40
40 06 41 52
93 26 15 67
93 06 04 12

16.2 Klubbenes dommerkoordinator
Klubb
Astor FK
Byåsen IL
SK Nationalkameratene
Sverresborg IF
Vestbyen IL

Dommerkoordinator
Arild Sundet
Håvard Kvamvold
Roger Askimdal
Børre Sivertsvoll
Helge Olav Aarstein

16.3 Miniserieutvalget, Astor FK
Klubb
Terje Storvik
Kaare Olsen
Rune Pettersen
Edvin Helland
Jo Stein Moen

E-post
terje.storvik@tronderenergi.no
kaare.olsen@lumamedia.no
runepetters1@gmail.com
nestleder@fagforbundettrondheim.no
jostein.moen@marintek.sintef.no

19) Evalueringsmøte


Ved månedsskiftet oktober/november skal det gjennomføres evalueringsmøte for Miniserien
Trondheim Vest. I 2016 blir dette søndag 30. oktober klokka 18.00 på Astorhuset.
o Ønsker klubbenes miniserieansvarlige ett oppfølgingsmøte i løpet av vårsesongen så
gjennomføres dette før skoleferien starter



Deltakere i møtet er Miniserieutvalget (Astor FK) + Miniserieansvarlige i klubbene.



I forkant av evalueringsmøtet skal klubbenes Miniserieansvarlige samle tilbakemeldinger fra
enkeltpersoner, støtteapparat og lag i sin klubb, for formidling i møtet.



På evalueringsmøtet skal man også fastsette kampdager for Miniserien påfølgende år.



Datoplan/oversikt over kampdager påfølgende år skal gjøres kjent for klubber og lag i løpet
av januar.



Evalueringsmøtet har mandat til å foreslå rammendringer for miniserien kommende år.

20) Vedlegg: Statistikk, Miniserien høst 2015

Håndbok 2016 ble vedtatt på et fellesmøte 14.februar 2016, der samtlige fem klubber var representert:
Astor FK
Byåsen IL
SK Nationalkameratene
Sverresborg IF
Vestbyen IL

Terje Storvik & Jo Stein Moen
Erik Erlien
Dag Henriksen
Børre Sivertsvoll
Martin Hokstad & Børge Nilsen

Det er ønskelig at Håndboka distribueres bredt i samtlige klubber, til lag og foreldre/foresatte. Innspill, korreksjoner og
forslag til forbedringer kan sendes på mail til miniserienvest@gmail.com

