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SAMARBEIDSAVTALE
MELLOM
LEVANGER FK, IL SVERRE, SP.KL. NESSEGUTTEN og SKOGN IL
1. Levanger FK er stiftet 20.05.1996 av IL Sverre og Sp.kl. Nessegutten i henhold til lover og regler
fastsatt av Norges ldrettsforbund og Norges Fotballforbund
2. Avtalen er fra 01 12.09 utvidet til å omfatte Skogn IL Fotball som likestilles med IL Sverre og
SpkI. Nessegutten som samarbeidsklubb.
3. Klubbene står samlet bak arbeidet rundt Levanger FK som satsningsklubb for utvikling av bedre
fotballspillere og lag i Levanger.
4. Styret i Levanger FK velges av klubbens årsmøte. Fotballavdelingene i IL Sverre,
Sp.kl. Nessegutten og Skogn IL kan oppnevne hver sin representant som har møte- og talerett i
Levanger FKs styre. Samarbeidsklubbene mottar møteinnkalling, sakliste og referat fra Levanger
FK styremøter.
5. Levanger FK kan stille lag i klassene senior herrer, junior herrer, senior damer og junior damer
6.

IL Sverre og Sp. kl. Nessegutten melder ikke på lag i klassen menn senior fra sesongen 1997.
IL Sverre og Sp.kI. Nessegutten opprettholder sine aldersbestemte klasser til og med klassen
G16/J16, eventuelt damefotball, HC-fotball og Old Boys-fotball.

7.

Levanger FK tilbyr hospiteringsordninger for de beste spillerne i årsklassene 15-16 àr. Spillere i
denne årsklassen som viser ferdigheter til å kunne spille for Levanger FK I lag i 19-års klassen
skal motiveres til overgang, Beslutning om hospitering og overganger tas i fellesskap av sportslig
leder og aktuell klubbtrener i Levanger FK og samarbeidsklubben.

8.

Det er enighet om at Levanger FK er ansvarlig for å gi et tilfredsstillende totaltilbud for klassen
junior herrer og junior damer. Dette innebærer at klubben skal stille 2, eventuelt 3 lag slik at alle
som ønsker å spille juniorfotball har et tilbud.
Samarbeidskiubbene skal ikke stille lag i klassen junior herrer(G19) og junior damer (J19)

9.

Basis i samarbeidet skal være spiller og trenerutvikling. Levanger FK skal ta en aktiv rolle for å
etablere en helhetlig plan for spiller og trenerutvikling i Levanger-fotballen. Det utformes årsplaner
for aktiviteter som skal gjennomføres kommende sesong. Forslag til årsplan skal presenteres
innen 15.januar det enkelte år

10. Klubbene har i tillegg praktisk og økonomisk samarbeid om navngitte økonomiprosjekter som

avtales årlig
II. Avtalen er basert på et aktivt samarbeid og rammene for samarbeidet evalueres årlig av klubbene
innen utgangen av oktober måned.
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