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RETNINGSLINJER FOR KRISTIANSAND PIRATES
Styret har vedtatt følgende retningslinjer som gjelder for klubbens ledere, trenere og spillere.

1) HOVEDTRENERE:
Styret skal før hver sesongstart utnevne en hovedtrener til hvert lag i klubben. Denne personen vil ha
hovedansvaret for å gi et best mulig basketfaglig og sosialt tilbud til laget, i samsvar med klubbens
retningslinjer og mål.
En hovedtrener skal være lojal mot klubbens bestemmelser, og representere klubben og klubbens
interesser på og utenfor trening. Han/hun skal trene laget i samsvar med den visjon, taktikk og det
spillesystem som styret til enhver tid har vedtatt skal være felles for alle klubbens lag.
Hovedtreneren har ansvar for lagets treninger og kamper, gi laget og enkeltspillerne best mulig sjanse
for utvikling og trivsel, samt bygge et godt lagmiljø.
Hovedtrenere for både junior- og seniorlag har ansvar for å oppdage og evt. søke hjelp fra foreldre
eller fra styret til aktivt å løse situasjoner med mistrivsel eller mobbing som kan knyttes til klubbens
treninger eller andre aktiviteter som er forbundet med Kristiansand Pirates.
Hovedtrenere for juniorlag skal strebe etter å ha et positivt og godt samarbeid med spillernes foreldre /
foresatte. Hovedtrener for lag fra U10 til U18 skal sørge for at laget har minst en foreldrekontakt.
På trening, kamp og i andre relevante sammenhenger representerer en hovedtrener både lagets og
klubbens ansikt utad, og skal være et godt eksempel for spillerne. Dette skal gjenspeiles i oppførsel og
uttalelser, og i form av respekt for både lagets egne spillere, dommere, klubben og motstandere.

2) ASSISTENTRENERE:
Kristiansand Pirates har som mål å ha minst en assistenttrener pr. lag. Disse utnevnes av styret i
samråd med det enkelte lags hovedtrener.
I samarbeid med lagets hovedtrener skal en assistenttrener ha en viktig og aktiv rolle ved å ta konkret
ansvar for å definere, utvikle og følge opp den enkelte spillers individuelle ferdigheter. Dette skal
gjøres på en måte som støtter opp om den visjon, taktikk og det spillesystem som styret til enhver tid
har vedtatt skal være felles for alle klubbens lag.
Det er ønskelig at assistenttreneren, i kombinasjon med hovedtreners, egen og den enkelte spillers
vurdering, definerer og setter kortsiktige og langsiktige mål for spillerens ferdighetsutvikling, og at
disse målene planbevisst og systematisk følges opp og måles utover i sesongen.
Kristiansand Pirates ønsker at hver spiller skal oppleve fremgang og utvikling, og assistenttrenerne har
dermed en viktig rolle for at dette skal oppfylles.
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3) GJESTETRENERE:
Kristiansand Pirates ønsker å bygge bro mellom de yngre og eldre spillerne i klubben, og gi spillerne
nye impulser og variasjon, Vi ønsker at spillerne skal ha lokale, positive rollemodeller, og på tvers av
lagene oppleve at de er en del av en samarbeidende helhet, uavhengig av det enkelte lag.
Som en del av dette, vil klubben legge til rette for og oppfordre til at våre beste trenere og spillere fra
15-16 år og oppover på seniornivå med jevne mellomrom inviteres til å være gjestetrenere på treninger
for juniorlagene, i samarbeid med lagets hovedtrener.
Oppgaven til en gjestetrener kan være å drille laget i et eller flere utvalgte tema. Dette kan gjøres enten
med laget samlet, eller ved at spillerne deles i grupper med individuell trening i ferdigheter som
gjestetreneren selv er dyktig i eller dyktig til å lære bort (ballhandling, skudd, rebounds m.m.).

4) POLITIATTEST:
I samsvar med norsk lov krever Kristiansand Pirates at det må fremlegges gyldig politiattest før noen
skal godkjennes som hovedtrener eller assistenttrener for lag eller enkeltspillere under 18 år.

5) SPILLERUTVIKLING:
Kristiansand Pirates vil legge til rette for at både junior- og seniorspillere får et treningstilbud og
matching/utfordringer som samsvarer med deres ferdighets- og ambisjonsnivå. Enkeltspillere som
utmerker seg i sin klasse skal derfor kunne tilbys å trene og spille på det til enhver tid høyeste nivå
som spilleren har ferdigheter og motivasjon for, f.eks. en aldersklasse opp eller til seniornivå, eller fra
rekrutteringslag til førstelag på seniornivå.
Et nivåopprykk skal skje som en kombinasjon av spillerens eget ønske og at klubbledelsen og/eller
trener for laget på det høyere alders- eller ferdighetsnivået vurderer det som best for spillerens
utvikling at opprykket finner sted.
Dersom det laget som en juniorspiller rykker opp fra har få spillere, og tapet av en spiller gjør at man
risikerer å måtte trekke laget fra seriespill, må dette tas med i vurderingen. Det skal da legges til rette
for at spilleren i inneværende sesong også kan spille kamper for sitt opprinnelige lag for å unngå at
laget må trekkes, og disse kampene bør da prioriteres.
Hvis et nivåopprykk krever søknad til regionen om overgang, lagbytte eller dispensasjon, følges
standard fremgangsmåte for dette. Hvis det er snakk om juniorspillere, skal trener/klubb samråde seg
med spillerens foreldre/foresatte før opprykket finner sted.
Juniorspillere som aldersmessig har lov til å spille U14 eller eldre, skal etter et nivåopprykk i tillegg til
deltakelse på det nivået han/hun rykker opp til fremdeles ha mulighet til å trene og spille så ofte som
mulig med det laget han/hun rykket opp fra, uten restriksjoner og på lik linje med de andre spillerne.
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6) INDIVIDUELLE SPILLERMÅL:
Kristiansand Pirates skal sette pris på og verdsette enkeltspillere som setter seg høye mål og arbeider
hardt for å nå dem. Vi ønsker å belønne fremgang og utvikling, og anser det som klubbens beste på
lang sikt at våre spillere får ulike erfaringer og kontakter også utenfor det lokale klubbmiljøet.
Trenere og ledere skal derfor legge til rette for, oppmuntre og motivere spillerne til å forfølge og
oppfylle sine drømmer og basketballmål. Eksempler på dette er deltakelse på regionslag, NBBFtalentcamps, junior- og seniorlandslag, spille for klubbens topplag eller spille på et høyere nivå i
utlandet.

7) SPILLERE:
Kristiansand Pirates skal legge til rette for trivsel og trening tilpasset den enkelte spillers mål og
ambisjoner. Som juniorspiller er man like velkommen på trening enten man er der for trim og sosialt
samvær, eller om man arbeider hardt for å bli f.eks. fremtidig landslagsspiller eller utenlandsproff. Vi
ønsker å gi hver spiller et tilbud som står i stil med de mål han eller hun har.
Hvis en spiller ikke kan komme på trening, må han/hun gi beskjed til hovedtrener eller assistenttrener
om dette før treningen starter. Spillerne må være forberedt på at spilletid i kamper sees i sammenheng
med deres innsats og totale treningsfremmøte. Fravær til fordel for fritidsaktiviteter eller ubegrunnet
fravær vil normalt ha større innvirkning på spilletid enn gyldig fravær som f.eks. dokumentert
sykdom.
En spiller som har sagt ja til å delta på reise til f.eks. kamp eller turnering med laget, men deretter
trekker seg, må betale for eventuelle utlegg til reisekostnader dersom disse ikke kan refunderes og det
ikke er en annen spiller som kan ta vedkommendes plass. Hvis det medfører et gebyr å bytte navn fra
opprinnelig spiller til ny, må den spilleren som har trukket seg dekke gebyrkostnaden. Det gjøres
unntak dersom en spiller blir forhindret fra å reise pga. egen sykdom eller et nært familiemedlems
sykdom, og det leveres legeattest som bekrefter dette.
Klubben vil at en spiller ikke bare skal få, men også gi. Når mange bidrar til klubbens felles interesser,
vil de mange oppgavene i en godt organisert klubb fordeles på mange personer i stedet for noen få. Å
arbeide sammen styrker klubbmiljøet og samholdet. Vi forventer derfor at spillere bidrar med
oppgaver under turneringer, dugnader og andre arrangement, direkte eller indirekte i klubbens regi.
En spiller i Kristiansand Pirates skal følge de til enhver tid gjeldende regler som klubben og det
enkelte lag har definert. Dette gjelder alle aldersklasser, både barn, ungdom og voksne. Dersom en
spiller bruker caps, klær eller andre effekter som inneholder klubbens navn eller logo, ønsker vi at
spilleren skal fremstå som en god klubbrepresentant.
Vi ønsker også å markere at både seniorspillere og ungdomsspillere har et spesielt ansvar for å være
gode eksempler for de spillerne som er yngre enn dem selv, og at de vil bidra til klubbens og
basketballens beste når de står frem som gode rollemodeller både på og utenfor basketballbanen.
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8) DISIPLINÆRE TILTAK:
Dersom en spiller eller trener overtreder lagets eller klubbens regler for oppførsel på trening, kamper,
reiser, i det offentlige rom eller i andre sammenhenger der vedkommendes oppførsel eller uttalelser
har relevans til klubbens interesser, kan klubben behandle saken og foreta disiplinære handlinger i
samsvar med klubbens retningslinjer.
Det kan ikke utføres et disiplinært tiltak uten at det er arrangert eller tilbudt samtale eller møte om
situasjonen mellom minst to utvalgte representanter fra styret og vedkommende. Alle involverte parter
i en disiplinærsak skal bli hørt, så sant de selv ønsker det.
Dersom det reises disiplinærsak mot spillere under 18 år, skal spillerens foreldre / foresatte involveres.
Klubben skal forsøke å ta hensyn til individuelle forhold, og det skal være et mål å inkludere fremfor å
ekskludere. I disiplinærsaker som behandles av styret gjelder vanlig taushetsplikt.

9) KURS OG UTDANNING:
Kristiansand Pirates vil legge til rette for og oppfordre sine trenere, spillere og ledere til å delta på
aktuelle trenerkurs, dommerkurs, lederkurs og andre relevante tiltak som kan bidra til økt kompetanse
i klubben.

10) SAMARBEID I REGIONEN:
Kristiansand Pirates ønsker å gå foran som regionens ledende basketballklubb, både når det gjelder
kvalitet og kvantitet. Vi ønsker å ha et godt samarbeid og forhold til de andre klubbene i regionen, og
til enhver tid være representert med minst to personer i styret til Region Sør.

11) STYRE OG LEDELSE:
Med mindre styret har gitt en eller flere personer fullmakt til å handle eller ta avgjørelser på et eller
flere områder, skal alle planer om tiltak eller aktivitet som går utover det enkelte eksisterende lags
daglige gjøremål legges frem for, behandles, samordnes og godkjennes av styret i Kristiansand Pirates
før tiltaket eller aktiviteten igangsettes. I mindre saker kan styrebehandling skje via e-post, mens større
saker behandles på offisielt styremøte.
Kristiansand Pirates tror på åpenhet og samarbeid i forholdet mellom ledelsen og de øvrige
medlemmene. Referater fra årsmøter og styremøter skal gjøres tilgjengelige på www.pirates.no. Saker
som blir berørt av taushetsplikt offentliggjøres ikke.

Vedtatt på styremøte, Kristiansand, 25. mars 2017

