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Person
Svein Endre Møkkelgård

E-post
styretnixies@gmail.com

Nixies Cheerteam, nestleder

Silje Fuglaas-Hahn

Nixies Cheerteam, sportslig

Arve Ottem

Nixies Cheerteam, styremedl.

Kristin Tellefsen

kristin.tellefsen@gmail.com

Nixies Cheerteam, styremedl.

Geir Sivertsen

geir@nohands.no

x

Nixies Cheerteam, styremedl.

Nathalia Solberg

nathalia2000@live.no

Nixies Cheerteam, vara

Jon Inge Høvik Aas

Nixies Cheerteam, vara

Nora Hatteland

Nixies Cheerteam utøverrepr.

Mia K. Sve

Neste møte:

Dato/kl:

Fork

Status

Funksjon
Nixies Cheerteam, leder

Innkalt til
neste møte

Status: T = Til stede/ DT = Delvis til stede / F = Forfall / K = Kopi til info / MI = Møtte ikke

E.n.a.

- Godkjenning av forrige møtereferat: Spørsmål omkring valg av sp. kom. ble besvart –
ellers ingen merknader,
- Godkjenning av innkallingen: Godkjent.

Sak 46-2021: Mitt Valg – et program i sosial og emosjonell læring
MITT VALG er et program i sosial og emosjonell læring (SEL) som bygger
livsmestring og en god psykisk helse. I MITT VALG øver barn og ungdom på å
utvikle ferdigheter innen følgende fem områder:
1. Selvbevissthet, som handler om å kunne gjenkjenne egne følelser og tanker og
vite hvordan det påvirker våre handlinger
2. Selvkontroll, som handler om å kunne regulere følelser, tanker og atferd i
forskjellige situasjoner
3. Sosial bevissthet, som handler om å kunne ta andres perspektiv og å ha empati
og respekt for andre
4. Relasjonelle ferdigheter, som handler om å kunne etablere og opprettholde
sunne og positive relasjoner
5. Ansvarsfulle avgjørelser, som handler om å kunne vurdere konsekvenser av
handlinger for seg selv og andre
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Målet med MITT VALG i idretten er at barn og unge skal oppleve trygghet,
fellesskap, mestring og idrettsglede.
Gjennom å bruke MITT VALG praktiserer trenere og lagledere både det sosiale og
det sportslige på en god måte som bidrar til å nå idrettens eget mål om: "Flest
mulig, lengst mulig"
Bruk av verktøyene bidrar til:
•
•
•
•
•
•
•

Sterkere teamfølelse
Mer inkludering
Bedre samarbeid
Økt mestring
God konsentrasjon
Flere relasjoner/vennskap
Bedre idrettsprestasjoner

Kurset for trenere og lagledere inneholder følgende:
• Hvordan lede en gruppe barn og unge
• Hvordan skape et inkluderende idrettsmilø
• Hvordan forebygge, håndtere og løse konflikter når de oppstår
• Hvordan legge opp treningen slik at alle blir inkludert
• Hvordan skape et godt og forpliktende samarbeid mellom trenere,
lagledere og foreldregruppa
Før trenere og lagledere kurses, anbefaler MITT VALG at idrettslagets styre og
administrasjon gjennomfører 4 timers MITT VALG- kurs som er spesialtilpasset
"ledelsen". Kurset holdes i klubblokale eller annet egnet sted. Det bidrar til en god
implementering og at idrettslaget lykkes med dette viktige arbeidet.
For trenere og lagledere består kurset av 3 moduler som ledes av en sertifisert
Mitt Valg-instruktør:
•
•
•

Modul 1: 4 timer i klubblokale eller annet egnet sted
Modul 2: 2 timer 6 - 8 uker etter modul 1 i klubblokale eller annet egnet sted
Modul 3: Frivillig veiledning på nett

Styret har ved flere anledning sett på muligheten for å gjennomføre et slikt
opplegg i klubben, uten at dette har blitt konkretisert og gjennomført i praksis.
Kurskostnadene er relativt beskjedne (ca. 8.500,-). Lions og det offentlige bidrar
med en betydelig andel av kostnadene.
Vedtak: Nixies bestiller dette kursopplegget av Mitt Valg. Oppstart sept. 21.
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Sak 47-2021: Sportslige retningslinjer
Styret satte den 16.09.2020 ned et eget utvalg som fikk som mandat å komme
med anbefalinger overfor styret.
Ressursutvalg fikk som mandat å se på hele det sportslige arbeidet i klubben.
Våre retningslinjer og praksis skulle gjennomgås og det skulle legges vekt på at
reviderte retningslinjer skal være objektive, etterprøvbare og forutsigbare.
Utvalget la fram sin første rapport i mars 2021. Denne er senere revidert noe – etter
innspill fra styret.
Under årsmøtet den 22.06.2021 ble det kort redegjort for utvalgets arbeid og deres
forslag til sportslige retningslinjer – med spesiell fokus på prosesser omkring
laguttak.
Nyvalgt sportslig leder – som også deltok i utvalget – har kommet med flg.
innstilling:
Generelt
Vi ønsker å følge klubbens mål om å være på topp 5 i Norge.
Nixies driver med breddeidrett – slik som alle andre cheerleadingklubber i Norge.
Vi har hhv. 3 konkurranselag på seniornivå og 3 konkurranselag på juniornivå.
Høyere nivå defineres som S6, AG6, J5 og J4.
Rekrutteringslag junior: Rookies.
På Rookies er det naturlig at nybegynnere samt nyopprykkede PW`er får plassene
på laget.
Uttaksprosedyre
Alle lag på senior vil ha et samlet uttak, og vil være de som har uttaket sitt først
ved ny sesong.
Dette sikrer at man vil bli sett like godt av alle trenere når man stiller på uttaket, og
derfor gjøre riktig plassering av utøverne enklere.
I tillegg gir dette juniorer som kan gå opp til senior muligheten til å søke der, før
junioruttak gjennomføres.
Klubben anbefaler at flest mulig juniorer som kan rykke opp til senior mhp. alder
gjør det.
Deretter holdes det et samlet uttak for de 2 øverste levels på junior, som vil
avholdes etter resultatene fra senior uttak er opplyst om.

Møteinnkalling
Side 4 av 6
Sak nr

Tekst

Frist/Ansvar

Resterende juniorlag (level 3) vil deretter ha felles treninger i ca. 1 - 2 uker - der
trenere fordeler utøverne imellom lagene, hvor de passer best iht. til deres
ferdigheter.
Informasjon før uttak
Før uttak skal utøvere og foresatte for utøvere under 18 år informeres godt om
krav som stilles til de forskjellige lagene, både med tanke på ferdigheter,
motivasjon og psykisk påkjenning som det kan medføre og søke til de øverste
levels.
Dette er lag som har andre krav enn de resterende i klubben, og det er viktig å
forberede utøvere samt foreldre godt om dette slik at man kan unngå
misforståelser og unødige påkjenninger.
Det anbefales at sportslig komite utarbeider dette informasjonsskrivet, da de vil
være best skikket til å kunne utdype dette på en god og informativ måte.
Tilstedeværelse/gjennomføring av uttak
Stikkord:
• Objektivitet
• Legitimitet
• Etterprøvbart
Under et uttak skal alle trenere for den aktuelle aldersgruppen være til stede.
Det kommer inn person fra ekstern klubb fra nasjonalt toppnivå, som skal være
med under uttaket sammen med sportslig leder.
Sportslig leder har ansvaret for å informere ekstern person og trenere om
uttaksprosedyren, og påse at disse følges.
De er her for å kunne gi bistand til trenerne, og kunne komme med innvendinger
og spørsmål til avgjørelser der de finner det nødvendig.
Trenere og sportslige personer skal bli enige om uttaket, før det sendes til sportslig
komite og offentligjøres.
All kommunikasjon ang. uttaket skal gå via sportslig komite, og uttaket skal
signeres av uttaksgruppen.
Oppstår dissens blant uttaksgruppen avgjør flertallet i uttaksgruppen. Ved likt
antall stemmer så har sportslig leder dobbeltstemme.
Evt. uenigheter i uttaksgruppen skal loggføres med begrunnelse. Avgjørelsen er
absolutt og kan ikke overprøves.
Lagene skal kunngjøres tidligst 48 timer etter endt uttak. Uttaket skal være ferdig
utprøvd før det publiseres.
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Ved behov for endring i lagsammensetninger (eksempelvis ved
langvarige skader, flytting eller andre frafall av utøvere på konkurranse lag)»
gjelder følgende:
Har du vært på uttak og ikke kommet inn på høyere level, men fått plass på
konkurranse lag og takket nei til denne plassen
• Da mister man retten til å komme inn på (høyere nivå) ved ekstraordinære
uttak under samme sesongen.
• Dispensasjon kan gis til utøvere tilbake fra skade (dokumentert) i samråd
med sportslig.
• Trenere kan ta opp utøvere etter behov, hovedsakelig intern rekruttering
fra lavere nivå i klubben i samråd med sportslig.
Dette for å understreke verdien/viktigheten av lagene på Level J4 og S5 som
utviklings arena.
Det åpnes for uttak under sesongen, men ikke før første konkurranse.
Ved ekstraordinært uttak gjelder følgende:
• Det kan utøves skjønn på gutter da det ønskes flere inn i klubben.
• Unntaksvis kan det tas inn jenter ved spesielt behov om de har meget god
erfaring og ferdigheter for nivået laget konkurrer i (utøvere som søker seg
til klubben fra andre lag).

Vedtak: Saken ble drøftet grundig. Det kom ingen vesentlige endringsforslag, og
det ble fattet vedtak om at nye sportslige retningslinjer trer i kraft iht. saksframstillinga.
Sak 48-2021: Profilhåndbok
Det er innhentet tilbud fra VinnVinn Reklame på utarbeidelse av en profilhåndbok
for Nixies. Denne vil evt. inneholde flg.:
•
•
•
•
•
•
•

Logo
Farger
Typografi
Brevmal
Bannere
Rollup (inkludert produksjonspris fra Svenil)
Nyhetsbrev mal (word dokument i første omgang)

Poenget er å få til en ensartet profilering av klubben – både internt og utad.
Vanlig pris opp i mot næringsaktører er 50.000,-, mens vi har fått et tilbud med 50
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% rabatt.
Vedtak: Nixies bestiller profilhåndbok av VinnVinn Reklame.
Eventuelt.
Vi har mottatt kr. 153.000,- som kompensasjon for tapte inntekter vedr.
Trondheim Open.
Treningstider for kommende sesong publiseres snarest. Arve og Nora følger opp.
Åpne treninger: 18. og 22. aug.
Uttak senior: 25. aug.
Uttak junior: 29. aug.

