
Yngres utvalg – organisering, mandat og oppgaver 

Yngres utvalg oppnevnes av klubbens styre. Medlemmene oppnevnes for 2 år. Leder av 

utvalget utpekes av styret. Utvalget bør settes sammen slik at det reflekterer barne- og 

ungdomsfotballens ulike aldersgrupperinger samt ha en balanse av deltakere som 

representerer gutte- og jentefotballen. Det bør bestrebes at minst en av deltakerne har/har 

påbegynt trener- og/eller lederutdanning i regi av NFF/NIF. Utvalget skal ha minimum 4 

medlemmer. Det er ingen øvre grense for hvor mange deltakere utvalget kan ha.  

Med referanse til klubbens vedtekter skal utvalget ha en kjønnsbalanse som reflekterer 

medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn der det 

velges eller oppnevnes mer enn tre personer. Der det velges tre personer eller færre, skal 

begge kjønn være representert.  

For å ivareta koordineringen i tilgrensende arbeid mot sportslig utvalg skal utvalget utpeke 

et medlem som møter i sportslig utvalg ved behov. 

Yngres utvalg har en særskilt rolle overfor trenere, ledere og foreldre tilknyttet barne- og 

ungdomsfotballen i aldersgruppen 6 år til 16 år. Yngres utvalg er klubbens bindeledd mot 

yngres avdeling og er en viktig bidragsyter i arbeidet med implementering av klubbens 

verdier, strategi og sportsplan. Yngres utvalg skal høres i den årlige budsjettprosessen. 

Avsatte rammer til aktivitet i yngres kan helt eller delvis forvaltes av utvalget. 

Yngres utvalg rapporterer til klubbens styre.   

Følgende funksjoner ivaretas av utvalget: 

a) Kommunikasjon med lagene tilknyttet yngres avdeling. 

b) Bistå Sportslig utvalg med planlegging og gjennomføring av 2-4 trenerforum pr. år. 

c) Planlegging og gjennomføring av kursene “barnefotballkvelden” og 

“ungdomsfotballkvelden”, i samarbeid med sportslig utvalg. Disse skal gjennomføres 

hver høst. 

d) Rekruttering av nye lag og oppnevning av “oppstartsansvarlig” for alle lags første år i 

TUIL (faglig og administrativt). 

e) Koordinering av utstyr til lag tilknyttet yngres. Utarbeide forslag til retningslinjer for 

utstyr til lagene og spilerne. 

f) Planlegging og gjennomføring av TUIL-Kunsten. 

g) Utarbeide forslag til retningslinjer for fordeling av treningstider, i samarbeid med 

sportslig utvalg og klubbens administrasjon. 

 

 

 


