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Vi skal utvikle mennesker, og dersom 
noen av dem blir gode fotballspillere 
er det bra.

Per Høgmo, tidligere TUIL trener



Idrettens (våre) verdier





Trygg

Utviklende

Inkluderende

Langsiktig

Klubbens verdier



• Fotballstyret

• TUIL AS

• Brakka/Administrasjonen

• TUIL Arena

• www.tuilfotball.no

• Sportsplanen

• Film

Kort om TUIL

http://www.tuilfotball.no/


TUIL ble stiftet i 1938, da het 
idrettslaget Fart og 
ungdomslaget Freidig. I 1947 ble 
det nye navnet Radar.

TUIL ble i 1997 et 
alliansedrettslag med egne 
selvstendige grupper: fotball, 
friidrett, ski, turn og ungdomslag.
Tromsdalen Fotball ble stiftet i 
1951.

TUIL debuterte i landsdelserien i 
1984, og opprykk til 
førstedivisjon ble nådd i 1990

Kunstgresset stod ferdig i 1984 –
nytt dekke lagt i 1993 og 2012.
TUIL Arena stod ferdig i 2010.



NFFs breddeformel oppsummerer hvordan man ønsker at 
breddefotballen skal gjennomføres og ser slik ut: 

trygghet + mestring = trivsel. 

Barn må føle trygghet både i aktivitetene, med sine 
lagkamerater og med de voksne i miljøet. 

Mestring peker på det å klare en oppgave, ta en utfordring 
og oppnå et mål, enten alene eller sammen med andre. 

Barnefotball – inntil 12 år



En TUIL-spiller

• Synes det er artig og liker å spille fotball
• Tør å satse på sine sterke sider og utvikler dem
• Tør å bryte grenser, tør å bli god
• Vet at han/hun er et resultat av et miljø, en klubb 

og sine kamerater
• Blir god sammen med andre, ikke på bekostning av 

andre



Foreldre
• Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter 

forankres fotballens og klubbens verdisyn.
• Møt fram til kamper og trening – du er viktig både for 

spillerne og miljøet.
• Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette 

gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien 
lenge. 

• Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for 
gode prestasjoner og Fair Play.

• Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om 
gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.

• Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er 
uenig.

• Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og 
støttende – da er du en god medspiller. 

• Hva spør du barna om når de kommer hjem fra kamp? 
Resultatet eller opplevelsen?



TLF’ere
Trener 
Det er en fordel å ha et skriftlig opplegg til trening. Da er det lettere 
for andre å hjelpe til eller overta de gangene treneren ikke kan møte 
selv.  Trenerens oppgaver er å forberede treningene, gjennomføre 
treningene, lede laget under kamp, møte på TLF-møter, skrive 
trenings- og kampoppsett til spillerne.
Hjelpetrener
Bidra til treningsarbeidet og fungere som trener når den ikke kan 
være til stede. Delta på TLF-møter.
Lagleder
Føre laglederbok, fylle ut dommerkort og avtale med dommeren, 
holde felles utstyr i orden, møte på TLF-møter, påmelding til 
turneringer og seriespill, koordinere utstyr med 
administrasjonen/yngres utvalg, følge opp medlemskontingenter.
Foreldrekontakt
Har ansvaret for å involvere flest mulig foreldre i arbeidet rundt laget. 
Arrangere sosiale tilstelninger for barn og voksne gjennom sesongen, 
organisere dugnader, invitere til foreldremøter og delta på TLF-møter.



Forpliktelse

• Betale medlemskontingent, 
serviceavgift og treningsavgift.

• Stille på dugnader – 10 timer per 
spiller.

• Følge sportsplanens innhold



Hva får laget/spillere

• Drakt
• Ball
• Kjegler
• Medisinskrin
• Treningstider
• Dekkede dommerkostnader
• Påmeldingsavgift til fire turneringer
• Lagsforsikring
• Mulighet for å låne møterom på Brakka og TUIL Arena
• Sportslig oppfølging gjennom sportsplanen, 

trenerforum, trenerkoordinator og spillerutvikler
• Invitasjon med foreldre og laget til en A-lagskamp pr 

sesong
• Mulighet til  å kjøpe rabattert utstyr på Torshov Sport



Fadder

• Det utpekes en fadder som er støttespiller for lagets 
ledere det første året.  Fadderen vil primært støtte og 
veilede rundt sportslige aktiviteter.

• Yngres utvalg vil være støttespillere på administrative 
områder. 



Yngres utvalg

• Nedsatt av styret.

– Marit Lind Karlsen

– Kristin B. Borch

– Hilde Lind-Olsen

– Ron Johansen

– Frode Pedersen, leder



Spillere – fordelt på 20 lag
vår 2014



Dugnader

• Dugnadsplikt, 10 timer per spiller

– Mørketidsløpet

– MSM

– TUIL kunsten

– Baking til hjemmekamper (A-laget)

– Annet?

• Dugnadsregnskap



Politiattester


