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Innledning: 
Styret i Nixies Cheerteam Trondheim har satt ned et eget utvalg som har fått i oppdrag å 
utrede ulike spørsmål og problemstillinger som ble behandlet under årsmøtet den 
15.02.2022 og under det ekstraordinære årsmøte den 29.03.2022. 
 
Utvalget fikk flg. mandat av styret den 21.05.2022: 
Å drøfte problemstillingene, utrede sakene, drøfte klubbens verdigrunnlag og komme med 
et konkret forslag til veien videre for Nixies som klubb. 
 
Relevante tema for utvalget har vært satsning, toppidrett, trappemodeller, rekruttering, 
inkludering og ivaretakelse av alle utøvere i klubben uavhengig av ferdighetsnivå. 
 
Utvalget har hatt møter i juni 2022, der vi har diskutert ulike synspunkter. 
 

 
Utvalgets innstilling: 

1. Nixies er og skal fortsatt være en breddeklubb. 
2. Alle som er interesserte i å delta i sporten vår skal kunne gis et fullverdig sportslig 

tilbud. 
3. Klubbens seniorlag på level 6 defineres som satsningslag fom. sesongen 22/23 – 

med spesifikke krav og forventninger til utøverne. Seniorlaget på level 5 blir det 
naturlige valget for nyopprykkede juniorer, samt nyrekrutterte seniorer uten 
tidligere erfaring. 

4. På juniornivå videreføres ”trappemodellen”. Modellen optimaliseres ytterligere 
kommende sesong – spesielt med tanke på målsettingen om en naturlig progresjon 
for utøverne. 

5. På PeeWee-nivå opprettholdes ordningen der alder i all hovedsak legges til grunn 
for gruppe-/laginndeling. 

6. Prosedyren for gjennomføring av laguttak mm. som ble tatt i bruk fom. sesongen 
21/22, foreslås videreført uten noen vesentlige endringer. 
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Utvalgets medlemmer:  
Svein Endre Møkkelgård, utvalgets leder, tidligere styreleder, foresatt senior 
Lone Skjelten, utøver AG6, juniortrener 
Elisabet Sundberg, utøver AG6 
Geir Sivertsen, forelder junior, styremedlem 
Nina Tørvik-Formo, forelder junior 
Bjørg Solemsli, forelder senior 
 

Klubbens motto, strategi og verdigrunnlag:  
Utvalget støtter opp om klubbens strategi om ”Flest mulig, lengst mulig, best mulig”. Dette 
gjenspeiler klubbens ønske om å aktivisere flest mulig - både unge og voksne - så lenge som 
mulig. 
 
Hovedfokuset må fortsatt være rekruttering og beholde og videreutvikle utøvere fra PeeWee 
til senior, samt jobbe for god sportslig utvikling. 
 
Mestring, samhandling, begeistring, lagarbeid, raushet og inkluderende vennskap bør fortsatt 
være en del av kjerneverdiene i klubben. 
 
Utvalget mener at klubbens verdigrunnlag slik dette er nedfelt i klubbens Organisasjon- og 
strategiplan (revidert senest 07.12.2021) fortsatt skal være gjeldene. 

 
Topp vs. bredde:  
Utvalget har drøftet skjæringspunktet mellom topp og bredde. 
 
Utvalget er samstemte i at Nixies er og fortsatt skal være en breddeklubb – der man har et 
sportslig og organisatorisk tilbud til alle som er interesserte i sporten vår. 
 
Toppidrett defineres som en idrett der utøveren driver med idretten nærmest på heltid og 
lever av idretten. Dette innebærer et helt annet regime enn det Nixies som klubb greier å 
håndtere per i dag. 
 

Laguttak:  
Utvalget foreslår å i all hovedsak videreføre prosedyrene ifbm. laguttak som ble iverksatt før 
sesongen 21/22. 
 
Dette innebærer bl.a. at senioruttaket avholdes først – før junioruttaket gjennomføres. 
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Mindre justeringer og endringer i prosedyrer mener utvalget håndteres best av styret/ 
sportslig ledelse i klubben – og har derfor valgt å ikke foreslå noen konkrete endringer i denne 
omgangen. 
 

Juniornivå: 
Utvalget har konkludert med at på juniornivå vil ”trappemodellen” fungere mest hensikts-
messig. Dette innebærer at eksempelvis de fleste av nyopprykkede PW`s starter sin junior-
karriere på Rookies (level 2) på høstsesongen, sammen med nyrekrutterte juniorer uten 
tidligere erfaring. 
 
Juniorene tar steget videre opp til hhv. level 3, 4 og 5-lagene etter hvert som de blir klare og 
modne for det rent ferdighetsmessig. Utvikling, potensiale, alder og ikke minst progresjon vil 
være viktige forhold som må tas i betraktning her. 
 
Ovenstående beskrivelse av trappemodellen foreslås benyttet som klubbens hovedstrategi på 
juniornivå. Dette innebærer likevel at det fortsatt skal være mulighet til å hoppe over et nivå 
(trinn) i trappa – dersom dette er naturlig mhp. progresjon, alder og sportslige ferdigheter 
ellers. 
 
Trenerne må også erkjenne at på juniornivå så er utøverne unge og at det vil være store 
individuelle forskjeller på hva utøverne tåler av prestasjonspress. Utvalgets medlemmer er 
samstemte i at måloppnåelse, glede og ikke minst tilhørighet i klubbmiljøet er vel så viktig som 
resultater i konkurranser vi deltar på. 
 
Utvalget mener videre at man på sikt kanskje kan definere Junior Elite som et satsningslag – 
dette bør vurderes ila. kommende 1 – 3 sesonger. 
 

Seniornivå - satsningslag: 
Utvalget erkjenner at forskjellene i ferdighetsnivået blant våre seniorer er relativt stor per i 
dag, og at dette medfører utfordringer i både trenings- og konkurransesituasjoner. 
 
Utvalget har vurdert og drøftet ulike modeller, og vurderer det slik at seniorlaget/-lagene på 
level 6 bør ”toppes/ spisses” mer enn før for å kunne løfte seg – bla. ifht. sportslige resultater 
nasjonalt. 
 
Dette innebærer at det er de utøverne med de aller beste sportslige ferdighetene som tas ut 
på level 6 under laguttaket i august hvert år. Det må også legges til grunn at disse utøverne er 
gode og trygge nok til å kunne trene og konkurrere i level 6. Videre at utøverne må påregne å 
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bli tatt ut av laget dersom de ikke videreutvikler de sportslige kvalifikasjonene som forutsatt 
under laguttaket, samt ikke innfrir klubbens forventninger som er listet opp i neste avsnitt. 
 
Laget/lagene på level 6 blir dermed klubbens ”satsningslag”. 
 
For å kunne etablere 3 fulle seniorlag vil det normalt kreves minst 55 – 60 utøvere. Dersom 
det ved sesongstart ikke melder seg nok utøvere til 3 lag, så foreslår utvalget at det 
prioriteres å etablere et fullt level 5-lag og kun 1 level 6-lag. 
 
Hvorvidt disse lagene blir coed-lag eller rene all-girl lag blir avklart ifbm. laguttakene. 
 

Klubbens forventninger til utøvere på våre satsningslag:  

Klubben bør forvente: 
• Svært god motivasjon 
• Svært gode holdninger 
• Høy %-andel oppmøte på treninger 
• Vilje til å yte litt ekstra mhp. økonomi 
• Signering av bindende utøverkontrakt 
• At disse utøverne framstår som rollemodeller 
• Egentrening i et visst omfang 

 

Seniornivå – breddelag:  

Senior 5 vil bli det naturlige laget for nyopprykkede juniorer, samt nyrekrutterte seniorer. 
 
Hvorvidt dette blir et allgirl-lag eller et coed-lag er situasjonsbetinget. Nyrekrutterte gutter på 
seniornivå (og uten erfaring fra sporten) vil få en naturlig innplassering på Sr. 5 i første omgang. 
 
Utvalget legger til grunn at det bør tas ut et fullt level 5-lag med minst 18 - 20 utøvere ved 
sesongstart. 
 
Klubben må iverksette tiltak slik at Sr. 5 blir et attraktivt lag å være utøver på. 
 

Klubbens praktiske tilrettelegging:  

Utvalgets forslag til veien videre for Nixies innebærer bla. følgende: 
• Det bør tilrettelegges for mer treningstid til satsningslagene (min. 4 kvelder à 2 – 2,5 

timer pr. uke, der 3 av disse er organiserte treninger med trener aktivt til stede) 
• Det må satses mer på trenerressurser 
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Klubbens økonomiske tilrettelegging:  

Utvalgets forslag om styrking av trenerressurser og mer treningstid for level-6 laget/lagene 
innebærer økte kostnader for klubben. Det vil være naturlig at treningsavgifter etc. for disse 2 
lagene økes en del for å kunne delfinansiere noe av de ekstra kostnadene. 
 
Økte treningsavgifter øker naturlig nok mulighetene for at det kan oppstå utenforskap. 
Utvalget erkjenner at dette kan by på utfordringer. 
 

Informasjon:  

Informasjon om klubbens strategier mhp. laguttak, trappemodellen for juniorene og topping/ 
spissing av level 6-laget/lagene er viktig. 
 
Informasjonen bør skje både skriftlig og muntlig. Naturlige skriftlige kanaler vil være klubbens 
hjemmeside, e-post, Spond og Facebook. Det bør i tillegg avholdes informasjonsmøter 1 – 2 
uker i forkant av laguttaket i august – der det muntlig redegjøres for klubbens strategier og 
der man kan diskutere og stille spørsmål. 
 

Implementering i klubbens organisasjons- og strategiplan:  

Dersom styret fatter vedtak i tråd med utvalget innstilling, så må klubbens organisasjons- og 
strategiplan (sist revidert 07.12.2021) revideres. 
 

Evaluering:  

Trappemodellen og etablering av satsningslag bør evalueres våren 2023, med tanke på evt. 
forbedringer før sesongen 23/24. 


