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1. Hva er sone og kretstiltak?
Sone er første steg i Landslagsskolen fra NFF, og er treingstiltak som normalt foregår 1 gang pr
uke gjennom høst/vinter/vårsesongen. Alle klubber i Akershus rangerer og nominerer sine beste
spillere til sone hver høst, normalt inntil 6 kandidater, 3 født siste halvår i sitt årskull. Sonelagene
danner grunnlag for uttak til kretslag, som igjen danner grunnlag for regionssamling og landslag.
Du kan lese mer om hele systemet rundt Landslagsskolen i klubbens eget online arkiv, eller
via nettsidene fotball.no.
2. Hvem er det som nomineres til sone?
Hovedkriteriet fra NFF er «eierskap til egen utvikling». Med dette mener vi spillere som har
holdninger til å trene mye, og viser stor tilstedeværelse og innsats i egen klubbhverdag. I tillegg
er vi nysgjerrige på de spillerne som har spisskompetanse i rolle. F. eks kan det være en
forsvarsspiller som veldig ofte rydder opp foran eget mål, og hindrer scoring. Det kan være en
midtbanespiller som orker å gå på veldig mange løp uten ball, og til stadighet kommer seg i
motstanders boks. Dette er bare noen eksempler.
Det er leder av fotballgruppa som har all kontakt med kretsansvarlige i NFF. Trenere i klubbens
lag gjør en spillervurdering og rangering av sine spillere i september måned, og sender dette inn
til klubbledelsen. Før nominasjon skal det avklares både med spiller og foresatte at det er
interesse for tiltaket, og at forståelse for gjeldende retningslinjer. Er det tvil om uttak gjør klubbens
ledere og sportslig utvalg en endelig vurdering.
3. Klubbens retningslinjer for sone/kretsspillere
Dalen IL dekker alle kostnader for sine spillere på kretstiltak, så lenge de er medlemmer og spiller
for klubben, - og retningslinjer følges. Husk at spilleren også er en representant for hele
idrettslaget og de vurderinger som er gjort fra trenere og ledere.
1. Spilleren skal møte presis til alle aktiviteter, og stille i klubbens offisielle treningstøy /
overtrekk med logo. Ved økonomiske utfordringer kan det søkes støtte til klubbtøy.
2. Ved sykdomsforfall skal dette meldes direkte til kretstrener med kopi til egen klubb
(fotball@dalenil.no) i forkant. Dersom spilleren driver flere aktiviteter er det forventet at
trening i krets er første prioritet i all aktivitet.
3. Oppstår det utfordringer underveis, skal dette tas opp via klubben, og ikke direkte til KA
spillerutvikling i krets. Klubben og spilleren vil normalt få en skriftlig evaluering fra
kretstrener, med styrker og områder for videreutvikling.
4. Informasjon til spillerne legges kun ut via kretssidene, og her må spiller og foresatte
følge med selv. All informasjon for NFF Akershus ligger på sidene:
https://www.fotball.no/kretser/akershus/spillerutvikling/
4. Informasjon til spillere og foresatte
Informasjon om uttak til sone og krets sendes til de foresatte, med kopi til trenere og lagleder, så
snart dette foreligger hver høst.
Disse retningslinjer skal medfølge som orientering til foresatte og spiller.

