
Retningslinjer og opplegg for spillerutviklingssamlinger (SPU) og uttak til Talentcamper (NTC) 

Retningslinjer og opplegg for spillerutviklingssamlinger 

Spillerutviklingssamlinger (SPU) er et tilbud til U14 og U15 årsklassene for begge kjønn. Alle 

samlingene er åpne, slik at alle som vil i de aktuelle årsklassene kan delta. SPU har to hovedmål:  

- Det ene er å ha et utviklingstilbud som holder høy sportslig kvalitet i region nord. 

Relasjonsbygging på tvers av regionen og utvikling av trenere er også viktige aspekter ved 

SPU. 

- Det andre er å forberede spillere til talentcampen ved å gjøre dem kjent med 

landslagsprogrammet.  

 

Det skal gjennomføres minst tre (3) åpne SPU i løpet av en sesong. Tidspunktet for SPUene tilpasses 

tidspunktene for talentcampene med følgende grunnstruktur: 

- Første samling i oktober 

- Andre samling i februar 

- Tredje samling i juni 

 

Før hver sesong utpekes klubbene som skal være teknisk arrangør for SPUene etter et rimelig 

rotasjonssystem. Teknisk arrangør sørger for overnattingsmulighet for tilreisende deltakere, booker 

hall og lager et program for samlingen. Regionstyret får programmet til gjennomsyn før utsendelse.  

Region Nord dekker halleie og kostnadene knyttet til transport, overnatting og honorar for 

regiontrenere. Disse kostnadene dekkes via en egenandel på 150 kroner pr deltager som betales til 

region nord.  

  

Hver deltager må selv dekke transport, kost og losji. Påmeldingsfrist er senest 1 uke før hver samling. 

Region Nord tar imot påmelding og holder teknisk arrangør og regiontrenere orientert.  

Region Nord vil før eller i starten av hver sesong oppnevne to regiontrenere etter søknad som vil ha 

ansvaret for opplegget og gjennomføringen av SPUene. Ved vurdering av søknadene vil følgende 

kriterier vektlegges:  

- Tilstrekkelig kompetanse og erfaring som trener 

- Kjennskap til landslagsprogrammet 

- Trenerkurs vektlegges positivt, men er ikke et krav 

Alle trenere som ønsker det har mulighet til å bidra som assistenttrenere under samlingene. Det bør 

til enhver tid være minimum to assistenter tilgjengelig på alle treninger.  

Uttak til Talentcamper(NTC) 

NBBF arrangerer to talentcamper i løpet av en sesong (august og mai), som en del av forbundets 

satsing på å bygge opp aldersbestemte landslag. Landslagstrenerne vil besøke hver region minst en 

gang i sesongen i forbindelse med en SPU. Hver region får tildelt en deltagerkvote i hver årsklasse til 

talentcampene. Den enkelte region er ansvarlig for å utpeke sine deltagere. 



Region Nord gjennomfører uttaket etter følgende retningslinjer: 

- For U14-årsklassen tar regiontrenerne ut deltagerne til NTC i dialog med klubbtrenerne. 

- For U15-årsklassen gjøres uttaket i fellesskap mellom regiontrenere og landslagstrenere, 

hvor klubbtrenere kan komme med innspill på forhånd.  

- Uttaket gjøres basert på tildelt deltagerkvote til talentcampen. Det skal i tillegg tas ut inntil 

tre reservespillere i prioritert rekkefølge. Disse blir tilbudt plass dersom noen melder forfall. 

- Foreldre som er trenere for årsklassen kan ikke ta del i uttaket.  

- Spillerens nivå og ferdigheter går foran geografi, men dersom to spillere er like gode legges 

det til rette for geografisk spredning. 

- Regiontrenerne sender en skriftlig uttaksliste til styreleder i Region Nord innen én uke etter 

avsluttet samling. Styreleder formidler dette skriftlig til klubbene sammen med en generell 

infomail. Hver klubb tar selv ansvar for å videreformidle uttaket til sine spillere.  

- Klubbene har én ukes klagefrist på vegne av egne spillere etter mottatt uttaksliste. 

- Klubbene må innen én uke etter mottatt uttaksliste bekrefte eller avkrefte deltakelse på 

vegne av sine spillere etter å ha spurt aktuelle spillere og foreldre. 

- Fra og med sesongen 2018/2019 får hver deltaker på NTC utbetalt 250 kr per talentcamp av 

Region Nord. 

 

Annet 

På sikt vil Region Nord vurdere å utvide SPU-tilbudet til å gjelde også andre årsklasser.  

Dersom spillere utenom aktuelle aldersklasser (U14, U15) er interesserte i å delta på SPUer, skal 

klubben spilleren tilhører søke til Region Nord om deltakelse. Regionstyret vurderer forespørselen i 

dialog med regiontrenerne, blant annet med hensyn til antall påmeldte deltagere og kapasitet. 


