
Gaula Fotballklubb GFK 

 

BAKGRUNN 

 

Hvert år samarbeider Hovin, Lundamo og Flå ved påmelding av lag til sesongen.  

Vi har samarbeidslag på nesten alle års-trinn og har hatt det i mange år. Årsaken er at de enkelte 

klubbene ikke har nok spillere til å melde på egne lag. En annen utfordring er også at har en klubb 

tilstrekkelig med spillere en sesong har ikke de andre to klubbene tilstrekkelig antall spillere for å 

stille lag i aldersklassen. 

 

Alle samarbeidslag skal godkjennes av Trøndelag Fotballkrets. Søknad om samarbeidslag sendes inn 

til fotballkretsen en for hvert lag det gjelder i forkant av sesongen. Fotballkretsens retningslinjer på 

dette med samarbeidslag er helt klare.  

 

Dette har vært greit helt til nå. Høsten 2013 fikk vi dette svaret fra kretsen på søknadene som ble 

sendt inn: 

 

" Fotballkretsen registrerer at det på ny søkes om samarbeidslag mellom klubbene og konstellasjonen 

betraktes som en gjenganger. 

Godkjennelse av sammensatte lag er KUN ment for å berge et aktivitetstilbud mellom to eller tre 

klubber som for ENKELTÅR har for lavt spillerantall hver for seg. Fotballkretsen kan, ihht. 

kampregelments §2-9(1), ikke leve med "permanente" samarbeidslag. 

Vi ber klubbene innkalle fotballkretsen til et fellesmøte for å drøfte framtidig organisering av 

fotballaktiviteten i området.  

Dette møtet bes være avviklet seinest innen 1.november 2014 og i forkant av møtet utfordrer vi 

klubbene til å innsende oss en plan/skisse for hvordan organiseringen KAN se ut uten at nye søknader 

vil komme for 2015" 

 

Referat fra møte 27.august 2014 

 

Vi klubbene har hatt møte der kretsen var invitert og skulle komme, men de avlyste samme dag…. 

Vi diskuterte oss imellom og er samstemte om at den beste løsningen for alle fotballspillere i hele 

dalen er å danne en ny fotballklubb: Gaula FK. Dette har vært diskutert ved alle samarbeidsmøtene vi 

har hatt, og nå har vi fått kniven på strupen fra fotballkretsen i tillegg. 

 

Alle samarbeidsklubbene har behandlet dette spørsmålet i sine respektive styrer og det er arbeidet 

videre med en ny felles fotballklubb som mål. 

 

Hva vil dette bety for idrettslagene? 

 

 Fotballaktiviteten i Hovin IL, Lundamo IL og Flå IL vil bli overført til den nye klubben «Gaula 

Fotball klubb» 

 Fotballavdelingene i disse lagene legges ned i sin helhet. 

 Gaula FK overtar all aktivitet innenfor fotball, futsal og aktiviteter iht. til Norges 

Fotballforbund fra idrettslagene. 



 Den nye klubben vil innebære alle spillere fra de minste til og med senior/oldboys - oldgirls. 

 De yngste lagene blir delt opp etter skolekretser og et lag kan hete f.eks Gaula FK Hovin, eller 

Gaula FK SØR for å ta et eksempel. 

 Primært skal alle yngre delta lokalt så fremt det lar seg gjennomføre (Barnefotballen til og 

med 12 år). Fra og med ungdomsfotballen (13-19 år) vil det med større antall spillere på 

hvert lag, samt felles skole for spillerne på Lundamo Ungdomsskole bli et samla tilbud til 

årsklassene.  

 Gaula FK utarbeider felles retningslinjer for trenere/lagledere slik at aktiviteten lokalt for de 

yngste er felles for hver skolekrets.  

 

Gaula FK har utarbeidet en sportsplan. Se under selve artikkelen på hjemmesida til Hovin IL 

 

Hva vil dette bety for deg som spiller eller forelder/foresatt ? 

 

Den eneste forskjellen du vil oppleve er andre draktfarger.  Det vil bli den samme kostnaden som 

med dagens opplegg.  Det sportslige tilbudet vil bli bedre da opplegget for hvert alderstrinn bygges 

opp over flere år. 

 

Antall fotballklubbstyrer reduseres fra 3 til 1. 

 

Hva er alternativet? 

 

På grunn av fotballkretsens retningslinjer til samarbeidslag er alternativet til å starte en ny klubb 

følgende: 

 

 Spillere må melde overgang til en av klubbene som ønsker å ha aktivitet i den enkelte 

årsklasse. Dette medfører overgangsgebyr pr. d.d kr. 1500,- pr. overgang. 

 Det kan bli forskjellig klubbtilhørighet for bl. a søsken og aldersklasser. 

 Antall styreverv blir som nå. 

 

PS: IL Trønder Lyn var invitert til å delta i denne arbeidsgruppa og har gitt tilbakemelding om at de 

har valgt å satse på sin egen klubb. 

 

Til info: 

 
Det ble inngått en ny samarbeidsavtale mellom Flå, Lundamo og Hovin høsten 2014. 
Vi ble enige med kretsen om at vi fikk søke om samarbeidslag på alle års trinn fra 13 år til senior 
sesongen 2015. 
 
Begrunnelse i søknadene: 
"Vi har startet planleggingen av å danne en ny fotballklubb der Flå, Lundamo og Hovin slås sammen 
til en klubb. 
På den bakgrunn har vi inngått en samarbeidsavtale oss imellom for sesongen 2015 der vi er enige 
om å samarbeide på alle års trinn fra 13 år til senior. 
Dette for å gradvis forberede spillere, foreldre, trenere og styrene om at vi om få år er en og samme 
klubb. 



Vi håper på hjelp og støtte fra TFK i vårt arbeid mot en ny fotballklubb, og at vi får godkjennelse til å 
melde på samarbeidslag til vi har den nye klubben på plass." 
 
Svar på søknadene fra kretsen: 
TIL KLUBBENE: Flå IL, Lundamo IL og Hovin IL 

Søknad sammensatte lag Flå IL, Lundamo IL og Hovin IL i klasse G/J 13, 14, 16, 19, KVI/MEN Senior. 

Vi har mottatt søknad om sammensatte lag for ovennevnte lag for sesongen 2015. 

Trøndelag Fotballkrets godkjenner samarbeidslagene som omsøkt, jfr. Breddereglement §2-9 (1). 

Lagene får terminlistenavnet: Flå/Lundamo/Hovin: J14, G13, G16, G19 og Menn Senior. 

Hovin/Lundamo/Flå: J13, J16 og J19 

Lundamo/Flå/Hovin: G14 og Kvinner Senior 

Alle tre lagene har det administrative ansvaret for sine respektive lag og står ansvarlige overfor krets 

og forbund. 

Menn Senior: Når det gjelder samarbeidslag på senior er det i utgangspunktet ikke mulig å etablere et 

sammensatt lag med direkte innplassering i 5. divisjon. Men som følge av klubbens vedtak om 

etablering av ny klubb fra sesongen 2016, har vi godkjent dette. 

Vi gjør oppmerksom på at samarbeidslag godkjennes for kun ett år om gangen, og grunnlaget for 

denne godkjennelsen er basert på at klubbene har startet en prosess mtp. å danne en ny klubb. 

 Bjørn Langørgen i fotballkretsen kommer til å ta kontakt for å avtale et møte med klubbene for å 

bidra til hjelp og støtte i den videre prosessen. 

Denne godkjennelsen skal framvises på oppfordring fra andre lag/klubber og må følgelig medbringes 

til alle lagets kamper. 

 

Det avtales møte mellom klubbene og kretsen den 24.februar 2015  

Innkalt er lederne i alle fotballavdelingene, lederne i alle hovedlagene og de som skal være med å 

jobbe videre med Gaula FK. 

 

Utdrag fra møtereferat 24.februar 2015:  

Bjørn Langørgen fra Trøndelag fotballkrets fortalte hvorfor vi ikke lenger får melde på 

samarbeidslag.  

Det er klare lover som sier at det ikke skal være en permanent løsning med samarbeidslag, 

og at vi nå må finne en annen løsning for lagene våre for neste sesong. Han var klar på at det 

ikke kom til å bli godkjent nye søknader for sesongen 2016.  

 

Etter dette møtet er det blitt arbeidet med en plan for hvordan vi ønsker Gaula FK skal bli. 

Det har vært representanter fra Flå fotball, Lundamo fotball og Hovin fotball som har 

arbeidet med dette. Hovedstyrene i alle klubbene har fått jevn oppdatering, og har kommet 

med innspill etter hvert, som er tatt med i forslaget. 

   

 

 

 


