
 

 

REFERAT FRA PUTTESKOLEMØTE 23.3.17 

Tilstede: ca 20 foreldre 

Referent og oppstartsansvarlig: Marianne Clemetsen 

OPPSTARTSANSVARLIG KAN NÅS PÅ EPOST: putteskolen@oppegardil.no  

SAK INNHOLD 

OPPEGÅRD 
IDRETTSLAG 

Styreleder Mona Stormo Andersen startet opp møtet med informasjon om 
klubben og om fotballen generelt: 
Vi er et Fleridrettslag, med flere ulike aktiviteter 

FOTBALLEN 
 

Vi er underlagt Norges Fotballforbund og er en breddeklubb. 
Vi har ikke skolelag. Lagene består i hovedsak av barn fra Østli og Greverud 
skole. 
Kommunikasjon til foreldre går via lagleder, trenere, på websider og på 
Facebook 
Anbefaler at dere leser mer om fotballgruppa på Oppegård IL fotball 

FOTBALLEN VÅR  Aktiviteten er nesten «100 %» drevet av foreldre på lagsnivå og i forbindelse 
med arrangementer.  
 
Trenere og lagleder består av foreldre på barnefotballen, så vi er avhengig av 
at du bistår som ressursperson allerede fra Putteskolenivå 
 
Vi har en administrativt ansatt for fotballen (Mona Haug Schrøder). 
 
Målet for fotballen er: «Flest mulig, lengst mulig»  
Alle som ønsker å spille fotball i OI skal i størst mulig grad skal tilbys et godt 
aktivitetstilbud. 
 
Fair Play: Vær oppmerksom på at din måte å være på banen har en innvirkning 
på spillere, trener og lagleder. Gå foran som et godt eksempel og vær en god 
rollemodell. 

 Oppstartsansvarlig Marianne Clemetsen fortsatte møtet om Putteskolen 

PUTTESKOLEN – 
FORELDRE-
DREVET OG 
DUGNADS-
DELTAKELSE 

FORELDREDREVET: 
Trenere og lagleder består av foreldre på barnefotballen, så vi er avhengig at 
du bistår som ressursperson allerede fra Putteskolenivå 
Du som foreldre kan bistå laget ved å ta en rolle, det være seg som lagleder, 
hovedtrener, hjelpetrener eller som en ressursperson av ulike slag (se nedenfor 
hvilke roller et lag trenger). Uten foreldre som tar ulike roller, så får vi ikke et 
lag oppe å gå. 
 
DUGNAD: for at klubben skal driftes trenger vi å avholde dugnader der foreldre 
deltar. I fotballen er 3v3 cup og BILIACUP de store arrangementene foreldre i 
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barnefotballen deltar på. Gjennomføringen av disse cupene er viktige bidrag til 
fotballgruppas økonomi.  
Det vil si at uansett om barnet ditt skal delta på cupen eller ikke, så må 
dugnaden gjennomføres av deg som foreldre.  

PUTTESKOLEN - 
FOKUSET PÅ 
TRENINGER 
SKAL VÆRE: 
 

• LEK 
• AKTIVITET: å motivere slik at barna føler mestring og har det gøy. 
• TRYGGHET 
• TRIVSEL 

Ikke seriespill første året, men barna kan delta på ulike cuper. 
Barna blir delt inn i jente- og guttelag 

PUTTESKOLEN – 
EN SESONG – 
VARER FRA MAI 
TIL DESEMBER 
 

VIKTIG Å VITE AT BARNET ER MELDT PÅ FOR HELE SESONGEN 
 
Trening hver torsdag fra 4.mai-1.desember, kl. 17.30-18.30 
 
Alle spillerne MÅ ha leggskinn på trening. 
 
Foreldre må være tilgjengelig på banen den første tiden 
 
Putteskoleansvarlig/fotballgruppa deltar på første trening og stiller med ball og 
drakt til alle barn som allerede er meldt på Putteskolen Annet nødvendig utstyr 
blir gitt til trenere 
 

PUTTESKOLEN – 
ROLLER I LAGET 

Vi gikk gjennom rollene et lag skal og bør ha.   
Vi er avhengig av at du som foreldre tar en rolle i laget til ditt barn. 
Her er rollene et lag skal ha 

• 1 lagleder 
• 1 hovedtrener  
• Trenere (basert på antall spillere)  
• Fair Play ansvarlig 
• Økonomiansvarlig 

Dette er roller et lag bør ha: 
• Sosialt ansvarlig /ressursperson 
• Cup og serieansvarlig 
• Informasjons ansvarlig/web 
• Materialforvalter 
• Dugnadsansvarlig 

 

PUTTESKOLEN – 
websider som 
er viktig å se på 
og ha tilgang til 

Treningsøkta.no https://no-fotball.s2s.net/home/ 
Det er her du meldte inn barnet ditt, og evt deg selv som trener. Dette er en 
side trenere vil benytte seg av for å få oversikt over alle spillere, registrere 
hvem som deltar på treninger og siden kan også brukes til å sende ut 
informasjon til foreldre på. Her finnes også mange treningsøvelser lagene kan 
benytte på trening. Det finnes også en app som anbefales å lastes ned. Den får 
du tilgang til (brukernavn og passord) når barnet ditt er lagt til riktig lag (G11 / 
J11) – dette skjer nærmere oppstart. 
 
Putteskolesiden på nett: 
http://kxweb.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948497703 (der 
du har sett for å finne påmeldingen) – der står det litt informasjon om 
putteskolestarten.  
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OIL Fotballside  
http://kxweb.no/portal/theme/organization/main.do?siteId=383&setSportId=1 
 
Facebooksiden vår er fin å ha. Oppegård IL Fotballgruppa heter den. Her får 
dere mye spennende og viktig informasjon om hva som skjer i fotballen.  
 
Klubbens kontaktinformasjon: 
Oppegård Idrettslag, Kongeveien 289, 1416 OPPEGÅRD 

Telefon: 66991310 

www.oppegardil.no  
 

PUTTESKOLEN - 
PRISER FOR Å 
DELTA I 
FOTBALLEN 

For spillere vil det komme 2.stk fakturaer pr. år. En for medlemskap i selve 
idrettslaget og en for trening med fotballaget. 
 
Medlemskontingent:  
Alle spillere, trenere og lagledere blir automatisk innmeldt som medlemmer i 
Oppegård IL. Medlemskapet er pliktig for alle som representerer Oppegård IL.  
 
Treningsavgift:  
Alle som trener med ett eller flere lag/årganger i Oppegård IL Fotball skal 
betale treningsavgift.  
 

PUTTESKOLEN – 
DATOER SOM 
ER VIKTIG Å 
MERKE SEG FOR 
TRENERE, 
LAGLEDERE OG 
ANDRE 
RESSURS-
PERSONER PÅ 
LAGET 

BARNEFOTBALLKVELDEN, kurs i regi av NFF: For trenere og lagledere. Teori og 
praksis på Østre Greverud Idrettshus/grusbane - Tirsdag 4.4.17, kl. 18 til senest 
til kl. 22.00 - inne og ute 
 
RESSURSMØTE FOR ALLE RESSURSER I LAGENE (trenere, lagledere, andre 
personer med roller): 
Rett etter påsken, dato og kl. slett settes med laglederne snarest 
 
KURS MED JONATHAN OG BONI for trenere og evt lagleder: 
Ønsket er å gjennomføre dette før den første treningen i mai 
 

  

PUTTESKOLEN – 
TRENERE OG 
LAGLEDERE 

HVEM BLIR MED SOM TRENERE OG LAGLEDERE PÅ G11 og J11- LAGET? 
DU FÅR SVÆRT GJERNE MELDE DEG SOM RESSURSPERSON I LAGET TIL DITT 
BARN.  
 
Ta kontakt med meg / meld deg inn på samme måte som ditt barn, og skriv 
på kommentarfeltet at du vil være trener for G11 eller J11 
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