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Sportsplan FIL Fotball – 2021 – 2023 

Planen som følger er FIL Fotballs sportsplan, en plan som legger føringer for aktiviteten i 
klubben. Viktige faktorer i sportsplanen er våre verdier, evne til samarbeid, innhold, mengde, 
differensiering og progresjon i treningen. 

Sportsplanen er en utviklingsplan og er et dokument med formål å utvikle klubben og spillere 
sportslig og sosialt. 

Sportsplanen skal kunne brukes av alle i klubben og beskrive hvilke forventninger vi stiller til 
våre trenere, spillere og dommere, samt hva omgivelsene kan forvente av klubben.  

Sportsplanen vil være et dokument vi skal «leve etter og i», det vil kunne bli korreksjoner 
underveis – denne planen evalueres kontinuerlig, og vil være tilgjengelig på våre nettsider 
tilgjengelig for alle.   

I FIL Fotball har vi en sammenhengende plan i utviklingen av spillere og lag og for å nå 
hovedmålene i klubben vil sportsplanen beskrive aktivitetene i barnefotballen, 
ungdomsfotballen og seniorfotballen. 

Gjennom arbeidet ønsker vi å se ferdigheter, måte å spille på og holdninger som er 
gjenkjennbart i vår klubb uavhengig av aldersgruppene. 

Vår modell er i tråd med og bygger i stor grad på NFF sin utviklingsmodell, tilpasset vår klubb 
slik at vi ser det som hensiktsmessig for utviklingen av våre spillere og lag. 

I FIL Fotball ønsker vi å være nytenkende og ha en helhetlig tankegang, og søken etter nye 
impulser vil være viktige for å videreutvikle oss som klubb. FIL fotball ønsker å jobbe aktivt 
for å utvikle samarbeid med gode utviklingsmiljøer som kan gi referanser på hvordan 
kvaliteten er på arbeidet vi gjør. 
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Forord 

FIL – Modellen - I FIL Fotball utarbeider vi FIL-modellen som skal sikre kvaliteten i treningen 
vi tilbyr våre spillere. Vi var i 2015 Nord-Norges første kvalitetsklubb, som blant annet setter 
krav til at våre trenere har gjennomført nødvendige trenerkurs. Klubben som «sjef» er også 
en viktig faktor. Det betyr at klubben bestemmer hvordan FIL fotball skal drives på alle nivå. 
Det er viktig at trenere, dommere, foreldre og andre involverte følger klubbens retningslinjer.  

Sportsplanen er utarbeidet ut fra FILs Sportsplan for 2016-2018, Norges Fotball Forbunds 
retningslinjer og fra innspill fra trenere og utvalg. 

Fotball for alle. Alle er like mye verdt. Alle som har lyst til å spille fotball i barne- og 
ungdomstiden skal ha et godt tilbud. Klubben skal gi spillerne muligheter utfra deres egne 
ambisjoner og interesse.  

Å tilby kvalitet er å ta de unge på alvor - Det er i befolkningen i dag større bevissthet 
omkring kvaliteten klubbene kan tilby spillere og lag. kravene til klubbene har endret seg fra 
tidligere. For de som vil mye med fotballen – og for de som ser på fotball som om et 
fritidstilbud. Det vil slik vi ser det være hensiktsmessig at fotballfamilien (altså klubbene) gir 
det tilbudet den enkelte spiller søker, og ikke private akademier som er tilfelle i flere regioner. 
Denne utfordringen er gjeldende i vår region også, men i all hovedsak fra 16 års alderen ved 
oppstart videregående skole. De beste spillerne har da i stor grad flyttet fra Midt-Troms for å 
satse på idretten sin. Det sportslige tilbudet på Finnsnes fra denne alderen er avgjørende å 
optimalisere for FIL Fotball som klubb om målet er å utvikle en rød tråd i «sporten» i klubben. 

I vår region Midt –Troms, ser vi at fotball som aktivitet står sterkt i barne og 
ungdomsalderen. Mange klubber fra de fleste nærmiljø har fotballag i aldersbestemt 
avdeling. Kvaliteten og kvantiteten er her som i de fleste regioner noe varierende. Dette 
gjelder nok alle klubbene. Hvordan fotballutviklingen av gutter og jenter i de forskjellige 
aldersgruppene skal gjøres er det mange meninger om. I FIL Fotball har vi erkjent at fotball 
er blitt tilnærmet helårsidrett, og vi gir nå helårstilbud til de som måtte ønske det - uansett 
alder.  

Som klubb ønsker vi å rekruttere og utdanne dommere som ønsker å bidra med sin 
kunnskap til å bidra til god forståelse for fotballens spill og til å gjennomføre fotballkamper. Vi 
ønsker og at dommerne i klubben skal være naturlige samarbeidspartnere i arbeidet med 
holdningsskapende arbeid og Fair Play. 

For at vi i vår region skal oppnå et helhetlig fotballtilbud vil samarbeid og deling av 
kompetanse mellom klubbene/ressurspersoner på tvers være av avgjørende betydning for å 
bygge opp kompetansemiljøet i regionen på lang sikt. Gjennom et slikt samarbeid kan vi i vår 
region utvikle flere spillere og lag som holder et godt sportslig nivå. En slik organisering og 
tilnærming vil være hensiktsmessig for alle klubbene - og ikke minst ungdommen som går 
med et ønske om å satse på fotball. 
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Trygghet, mestring og utvikling 

Vi ser hverandre: 

 Vi vil at den enkelte spiller blir sett på sine premisser.

Vi skaper positive opplevelser: 

 Vi ønsker at den enkelte skal trives og ha det gøy – sammen med andre.

Vi gir mulighet til å bli bedre: 

 Vi ønsker å tilrettelegge med ulike utfordringer i forhold til spillernes ønsker,
modning og forutsetninger.

 Vi ønsker differensiering, som betyr at den enkelte blir sett på sine premisser
og gis muligheter i forhold til dette.

Fotballens verdigrunnlag 
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Hovedmål FIL Fotball Flest mulig – lengst mulig – best mulig 
• Gi et tilbud til alle som ønsker å spille fotball for FIL

• Gi et godt sportslig tilbud til de som ønsker å bli god

• FIL Fotball skal følge regler og retningslinjer som er gitt av NFF og FIL Fotball for god
barne- og ungdomsfotball

Utviklingsmål 
Barne- og ungdomsfotballens hovedmål er å gi så mange barn som mulig et godt fotballtilbud 
og gode fotballopplevelser. Dette oppnår vi ved å gi spillerne trygge sosiale rammer, gode 
mestringsopplevelser, et differensiert treningstilbud og et jevnbyrdig kamptilbud. Alle skal få 
utfordringer og spille mye i kamper. 

Vi i fotballen er opptatt av at barna selv må få velge hvilke idretter de vil delta på, og hvor mye 
de vil delta. Allsidighet gir både høyere aktivitetsnivå og kan også gi overføringsverdi til 
fotballen.

Hovedmål: legge til rette for et tilpasset tilbud for gutter og jenter gjennom barne- og 
ungdomsfotballen 

• Skape en trygg arena for alle som vil spille fotball

• Flest mulig - lengst mulig

• Bidra til glede og god folkehelse gjennom aktivitet

• FIL fotball skal så langt det lar seg gjøre tilby felles treningstid for jevnaldrende
spillere uavhengig av nivå – treningen differensieres

• Ha et nært samarbeid med Senja Videregående skole, naboklubber og Troms
Fotballkrets for å legge til rette for ungdom som vil utvikle seg som spillere.

• Tilby trening tilpasset den enkeltes ønsker og behov
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• Utvikle spillere til krets, region og landslag.

• Utvikle spillere til eget seniorlag

For å nå de sportslige målene i FIL har vi følgende fokus: 
1. Det er viktig for FIL som klubb at trenere legger til rette for at enkeltspilleren får utvikle

seg samtidig som vi utvikler gode lag i ungdomsfotballen. Utvikling av lag og spillere
henger sammen og er en forutsetning for å lykkes i å utvikle et godt læringsmiljø.

2. FIL Fotball arbeider med å optimalisere treningshverdagen med tanke på utvikling av
hele fotballmennesket (lagstreninger, gruppetreninger og individuelle treninger).
Treningene tilpasses spillernes fotballalder (fotballferdigheter, modenhet og
motivasjon).

3. FIL Fotball ønsker å skape og tilby en kamparena som gir forutsetninger for utvikling
av hver spiller, og som er tilpasset den enkeltes spillers nivå. Det er hensiktsmessig
at spillerne har en kamparena hvor de møter spillere på lavere nivå, samme nivå og
høyere nivå (1/3 på hvert nivå er optimalt). Hospitering/oppgradering og
differensiering vil være nødvendig. Alle spillerne skal ha kamptilbud i seriespill og
cup.

4. Utvikle FIL-modellen som gir klare retningslinjer for det taktiske konseptet, et konsept
som har tydelig struktur defensivt, med klare prinsipper i det offensive spillet, men
stort fokus på at spillerne skal ha frihet til å se lete etter kreative løsninger.

«Vi ønsker flere pasningsalternativer i lagene våre slik at spillerne føler seg frie med
ballen – og vi gir rom for et «øyeblikks magi»

5. FIL-modellen sikrer progresjon i treningene, slik at spillerne behersker ferdighetene i
en øvelse før vi går over til neste nivå. Vi har tydelige mål og strategier for hva som
skal læres i de ulike fotballaldrene.
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UTVIKLINGSTRINN 
Barnefotballen 

• FIL Fotball har i barnefotballen (5-12 år) som mål å gi så mange gutter og jenter som
mulig et fotballtilbud preget av trygghet, mestring og trivsel både i trening og kamp.

• Barn har ulike behov. Vi må derfor drive fotballaktivitetene på barnas egne premisser.
Hvert barn bør få utfordringer som det kan mestre

• Resultater er underordnet læringen vi skal tilby barna som er i den motoriske
gullalderen for innlæring av ferdigheter

• FIL Fotball har som mål å gi tilpasset tilbud til flest mulig spillere som gjenspeiler
spillernes ønsker, modning og behov

Ungdomsfotballen 13 - 16 år 
• FIL Fotball skal bidra til å skape fotballglede og utvikling for gutter og jenter slik at

flest mulig blir med fra barnefotballen og over i ungdomsfotballen

• Tilbudet i klubben tilpasses spillernes ambisjoner, treningsvilje og ferdigheter.
Trenings og kamptilbudet differensieres i forhold til dette.

• FIL Fotball skal være en utviklingsklubb, og spillere som har ferdigheter og vilje til å
satse mot toppfotballen skal kunne gjøre det i klubben.

• Tilnærmingen under treningene i klubben skal så langt det er mulig sette spillere i
øvelser og spill sekvenser som er tilpasset spillernes nivå (Tilpasset læring/ flytsone).

• Forventninger/krav og mengde trening vil variere fra spillernes egne mål og
ferdigheter.

• Hospitering/oppgradering og differensiering er en del av organiseringen rundt lagene.
Spillere kan flyttes opp og ned gjennom sesongen.

Seniorfotball damer 
• Fortsette samarbeidet med FK senja med felles damelag for regionen og arbeide for

å opprettholde 2 lag i forskjellige divisjoner slik at vi har tilbud til spillere på forskjellig
nivå. FIL Fotballs nivå for senior damer skal til en viss grad være et resultat av den
aldersbestemte jobben klubben har gjort. Klubben ønsker å optimalisere hverdagen
for spillere med potensial/ferdigheter til å bli toppspillere.

• Vise regionen verdien av å ha damelag som inspirerer damer i regionen til å spille
fotball best og lengst mulig, og dermed ha mulighet til å spille fotball og bo og jobbe i
regionen etter endt utdannelse.

• Treningsgruppe skal være på Finnsnes. Klubben skal så langt som mulig tilrettelegge
for egne spillere i Tromsø.

• FIL jobber aktivt og tar del i å forbedre fotballtilbudet i den videregående skolen
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• FIL Fotball er en regionsklubb, dvs. en klubb som ser hele Midt-Tromsregionen som
sitt   rekrutteringsområde med tanke på senior damer.

Seniorfotball herrer 
• FIL Fotballs nivå for senior herrer skal til en viss grad være et resultat av den

aldersbestemte jobben klubben har gjort. Klubben ønsker å optimalisere hverdagen
for spillere med potensial/ferdigheter til å bli toppspillere.

• FIL jobber aktivt og tar del i å forbedre fotballtilbudet i den videregående skolen

• FIL Fotball er en regionsklubb, dvs. en klubb som ser hele Midt-Tromsregionen som
sitt   rekrutteringsområde med tanke på senior herrer.

• Treningsgruppen skal være på Finnsnes. Klubben skal så langt det er mulig
tilrettelegge for egne spillere i Tromsø.

Dommerutvikling 
Ansvar

Klubbens dommerutvalg har, i samarbeid med Sportslig Utvalg og hovedstyret, ansvar 
for at det rekrutteres nok klubbdommere til å dømme klubbens barnefotballkamper i 
seriespill samt dekke dommerbehov ved egne turneringer.
Dommerutvalget har også ansvar for å rekruttere rekrutt- og kretsdommere for å dekke 
NFF’s krav om antall dommere i klubb

Rekruttering:

Finnsnes IL Fotball ønsker å rekruttere flest mulig av klubbens spillere i alderen 13 til 
14 år som  klubbdommere. Klubben ønsker å jobbe aktivt for å få flest mulig av 
klubbdommerne til å gå videre som rekruttdommere fra fylte 15 år, og deretter ta 
steget opp som kretsdommere.
Klubben søker også å rekruttere øvrige personer som deltakere på 
rekrutteringsdommerkurs. Annonsering av dommerkurs gjøres via klubbens kanaler 
på sosiale medier samt på klubbens hjemmeside på www.fil.no. 

Oppfølging:

Klubbens dommere følges opp av dommerutvalget eller den/de personer som 
utvalget utnevner.
Klubbens kampverter har også i sin instruks at de skal støtte opp om dommerne 
på klubbens hjemmekamper.

Kurs og møteplasser:

Klubben arrangerer klubbdommerkurs internt i klubben, og søker også å få til 
samarbeid med klubber i nærområdet for å få opp antallet deltakere på kursene. 
Kurs avholdes i tidsrommet mars – april.
NB! Det er frivillig for de som deltar på klubbdommerkurs om de vil ta ansvar for 
dømming etter fullført kurs. Dersom noen føler at dette ikke er noe han/hun ønsker 
å gå videre med så respekterer klubben en slik beslutning.
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Utvalg i FIL Fotball 
Sportslig ledelse 

Består av en representant fra hver av utvalgene SUY, SUSM, SUSK og DU, og en 
representant fra styret i FIL Fotball. 

Hovedoppgavene er: 

• Oversiktsplan fotballaktivitet

• Samhandling mellom utvalgene for fotballaktiviteten

• Utstyr til de enkelte lagene

• Planlegging og booking av treningstimer

• Årlig gjennomgang og videreutvikling av klubbens sportsplan

• Håndtering av avvik fra sportsplan

• Ansvar for organisering og gjennomføring av trenerforum

1. Sportslig Utvalg Yngres (SUY) 

• Er en ressursgruppe underlagt hovedstyret i Fil Fotball

• SUYs mandat går utelukkende på det sportslige arbeidet i aldersbestemt FIL Fotball,
hvor utarbeidelse, kontinuerlig evaluering av sportsplanen er et viktig arbeidsområde

• SUY jobber også med saker som kan styrke arbeidet med barne- og
ungdomsfotballen og bringe frem saker til klubbens hovedstyre.

• Det er egen instruks for utvalget

2. Sportslig Utvalg Senior Menn (SUSM) 

• Utvalg underlagt fil fotballs hovedstyre.

• Utvalget jobber med det sportslige, administrative rundt klubbens seniorlag Herrer

• Det er egen instruks for utvalget

3. Sportslig Utvalg Senior Kvinner (SUSK)

• Utvalg underlagt fil fotballs hovedstyre.

• Utvalget jobber med det sportslige, administrative rundt klubbens seniorlag Damer

• Det er egen instruks for utvalget
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4. Dommerutvalg  (DU) 

• Utvalg underlagt FIL Fotballs hovedstyre 

• Utvalget jobber med sportslige og administrative rundt klubbens dommere 

• Det er egen instruks for utvalget 

Forventninger til FIL Fotball som klubb 
• Jobbe aktivt med Fair Play for å få et godt utviklingsmiljø for alle, spesielt spillere og 

dommere. Verdiarbeidet er sentralt i NFF Kvalitetsklubb. Klubbens verdier og Fair play 
skal prege all aktivitet i klubben. Trygge rammer for alle er et felles ansvar og FIL 
Fotball som kvalitetsklubb skal kjennetegnes av dette.  

• Ansvar for innkjøp av utstyr knyttet til aktiviteten 

• Ha kvalifiserte trenere og ledere på alle lag 

• At klubben aktivt rekrutterer trenere, ledere og dommere 

• Utvikle anlegg på Finnsnes som er behovstilpasset aktiviteten 

 
Forventning til trenere i FIL fotball 

• Alle trenere over 15 år som trener skal ha en politiattest eller en vandelsattest 
inneholder opplysninger om en persons oppføringer i politiregistrene. Denne skal vises 
til klubben du er trener i. 

• Vis Fair Play. Din måte å lede på representerer hele FIL fotball- ikke bare deg selv og 
ditt lag. Vis respekt for motspillere, dommere osv. 

• Hils alltid på motstanderens trenere og dommer før kamp og takk alltid for kampen. 

• Se på dommeren som en veileder og gjør dommeren god. 

• Skape fotballglede før, under og etter trening og kamp, blant annet ved å skape et 
trygt og støttende miljø. La spillerne føler seg velkommen og involvert. Alle er like 
mye verdt. 

• Vær positiv – se alle – jobb aktivt med tilpasset læring- ha likevekt mellom mestring 
og utfordring for flest mulig – HUSK! fotballalderen er ulik hos våre gutter og jenter 

• Utvikle spillernes svakheter – «tette hull» 

• Ha fokus på langsiktig utvikling og hjelpe spillere og foresatte å «se de lange linjene». 
Fotball er «her og nå», men utviklingen av spillere/mennesker er en maraton- ingen 
sprint. 

• Aktivt bruk av problemløsningsmetoden – ikke gi alle svar 

• Det handler ikke bare om prestasjonen, men om historien bak prestasjonen 

• «Om spillerne ikke forstår hva vi lærer dem – må vi lære dem slik at de forstår» 

Norges fotballforbund har følgende retningslinjer for trenerutvikling 
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Årsklasse Grasrottreneren Kvalitetsklubb Delkurs 1 Delkurs 2 Delkurs 3 Delkurs 4 
6 - 7 x    Minst en trener per lag 

har gjennomført delkurs 
1 

8 - 9 x x   
10 - 11 x x x  

12 x x x  
13 - 17 x x x x Minst en trener per lag 

har gjennomført delkurs 
1 og 3 18 - 19 x x x x 

 

For aldersgruppen 6-12 år er målet at klubben har minimum en trener pr lag som har 
gjennomført delkurs 1 i Grasrottrenerutdanningen. For aldersgruppen 13-19 år er 
målet at klubben har minimum en trener pr lag som har gjennomført delkurs 1 og 
delkurs 3 i Grasrottrenerutdanningen.  

 
Forventninger til FIL- spilleren 

• Vis «Fair play». Du som spiller representerer hele FIL fotball- ikke bare deg selv og 
ditt lag. Vis respekt for motspillere, dommere osv.  

• Bidra til å skape lagånd, trygghet og inkludering ved blant annet å ta vare på dine 
medspillere og inkludere nye lagkamerater. 

• Hjelp skadet spiller uansett lag. 

• Takk alltid motstanderne etter kampen 

• Ikke kjefte på andre spillere eller dommeren. 

• Vær presis. Meld fra om forfall i god tid 

• Vis lojalitet mot alle du møter i og rundt klubben. Vær bevisst på at du representerer 
klubben også utenfor banen 

• Vise evne til å lære. Talent er viktig, men hardt og tålmodig arbeid er viktigst.  

Fotballtalent bestemmes av summen av ferdigheter, personlighet og egenskaper 
innenfor områdene fotballferdighet, fysikk og mentalitet. Spillerens evne til utvikling 
og læring innenfor de nevnte områdene vil være avgjørende for utvikling av talentet. 

• Innsats inn – glede ut. Utviklingen er spillerens eget ansvar(tilrettelegge) 

• Delta på dugnader eller andre tiltak laget ditt utfører 

 
Forventninger til dommere i FIL 

• Bidra til et høyere fokus på Fair Play ved å bidra i holdningsskapende arbeid og vise 
respekt for spillere, trenere osv.,   

• Utvikle seg selv som dommer kontinuerlig 

• Være med å bidra i holdningsskapende arbeid 
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Forventninger til foresatte i FIL Fotball 

• Vis «Fair play» 

Du som foresatt er en rollemodell for ditt barn og andre. Vis respekt for spillere på 
eget lag, på motstanderlaget, dommere osv.  

• De foresatte er de som kjenner barna sine best. Det er de hjemme som får høre når 
fotballivet er fantastisk, eller når treningene og kampene ikke gir den gleden eller 
utviklingen spillerne våre hadde håpet på. 

Husk å støtte og motivere ditt barn uavhengig av gode eller dårlige dager. Hvordan 
reagerer du som foresatt når din sønn eller datter spiller en dårlig kamp? 

• Respekter trenerens kampledelse, konstruktiv dialog om gjennomføring tas med 
trener og klubb i etterkant. 

• Respekter dommerens avgjørelser, selv om du av og til er uenig. 

• En av våre viktigste ressurser i FIL Fotball er de foresatte, og da er det viktig at 
samarbeidet mellom klubb og foresatte fungerer godt. FIL Fotball er en dugnadsklubb 
og alle som bidrar er med på å gi barn og ungdom et fotballtilbud. 

• Banning, røyking og aggressiv oppførsel hører ikke hjemme på en fotballbane. 

• Det viktigste vi i FIL fotball kan bidra med er tilby fysisk aktivitet, samt sette spillerne i 
stand til å ta ansvar for seg selv og sin evne til å lære, i det fellesskapet fotballen gir 
fra de begynner til de eventuelt slutter. 

 

Foreldrevettregler FIL Fotball 
1. Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og 

klubbens    sportslige modell og verdisyn. 

2. Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet. 

3. Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og 
motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge. 

4. Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair 
Play. 
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5. Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med 
trener og klubb i etterkant. 

6. Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig! 

7. Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god 
medspiller! 

8. Hjelp egne barn til å ta ansvar sin læringsevne (utviklingsfokus)- ikke fokuser for mye 
på resultat.  

 

 
 
Retningslinjer for aktiviteten på feltet, utvikling og øktplaner 
Kamp og trening FIL Fotball - alle nivå 
Trenerens tilnærming til spiller og lag  

Vi legger til rette for opplevelse og læring gjennom god fotballaktivitet i forenklede 
spillsituasjoner. Aktiviteten i seg selv gir muligheter til å prøve og å feile, observere med- og 
motspillere og prøve på nytt i nye situasjoner. Spillerne erfarer og mestrer gradvis 
spillsituasjonene. Dette skjer uten trenerens detaljerte instruksjoner. Visst er trenerne der, 
dels for å legge opp aktiviteter og dels for å justere aktivitetene dersom de ikke fungerer 
optimalt. Men først og fremst er de der for å forsterke og skryte når spillerne lykkes 

I fotball skjer læring i selve spillsituasjonen. Treneren introduserer og forsterker 
læringsmomenter på forhånd og underveis. I aktivitetene som er anbefalt i de nasjonale 
rammeplanene, har det blitt lagt vekt på mye læring gjennom spillet:  

• Vi forenkler spillsituasjonen gjennom å bruke færre spillere.  

• Vi forsterker gjennom å legge inn betingelser i spillet, for eksempel 
touchbegrensninger, sonespill og ved kast; igangsetting bakfra.  

• Vi tilpasser spillsituasjonen slik at vanskelighetsgraden for spillerne er ulik.  

Spillere med liten erfaringsbakgrunn må få mye tid og rom for å se alternativene. Spillere 
med større erfaringsbakgrunn må få mindre tid og rom for at de skal utvikle seg. Forenkling, 
forsterkning og tilpasning kan kombineres med en problembasert tilnærming fra oss trenere, 
det vil si at spillerne gjennom spørsmål og «veiledning» fra oss utfordres til å finne egne og 
gode løsninger i ulike spillsituasjoner. Denne erfaringsbaserte læringen gjennom spillsentrert 
fotballaktivitet og en mer veiledende trenertilnærming gir bedre forutsetninger for å utvikle 
spillernes evne til å gjøre gode handlingsvalg til beste for laget sitt. Spillets egenart tilsier at 
en spillsentrert tilnærming er den beste ferdighetsutviklingen både for enkeltspilleren og laget 
i forsvar og angrep.  

Aktivitetsprinsippet  

Fotballferdighet er en praktisk ferdighet. Det vil si at bevegelser, ferdighetsrepertoar og 
samspill må praktiseres og øves dersom spillerne skal utvikle seg. La derfor spillerne være i 
aktivitet så mye som mulig i ei økt! Jo mindre treningstid laget har, jo større del av tiden bør 



 
 

  side 15 

brukes til praksis. Høy aktivitet gjør at spillerne er aktive både kroppslig, mentalt og sosialt. 
De er «til stede» i økta med hele seg. Da er potensialet for læring i fotball størst. Av 
aktivitetsprinsippet følger noen organisatoriske utfordringer for treneren:  

• Kom raskt i gang med treningen.  

• Organiser treningen slik at det blir flyt i aktivitetene og få unødvendige pauser.  

• Unngå stillestående «køer».  

• Pass på at ingen «melder seg ut» og passiviseres.  

• Hvilke gruppestørrelser og -inndelinger er hensiktsmessige?  

• Bruk ballen i så mye av aktivitetene som mulig.  

 

 

 

Spesifisitetsprinsippet  

Spesifisitetsprinsippet er grunnleggende for all læring. Spesifisitet i læring er ikke det samme 
som «spesialisering», men handler om det faktum at du blir bedre til det du øver på. Kort 
sagt, øvelse gjør mester. Skal du bli bedre til å spille fotball, må du først og fremst øve på å 
mestre den typen situasjoner som er særpreget for fotballspillet. Det er dette vi kaller 
spesifisitetsprinsippet, og det vil si at vi legger vekt på funksjonelle treningsøvelser, altså at 
det er godt samsvar mellom det som skjer i kampen, og innholdet i treningene.  

Gjenkjenning og variasjon  

Læring i fotball – å bli bedre til å skape og løse spillsituasjoner – er avhengig av at spillerne 
kjenner igjen typiske situasjoner som oppstår i kamp. Da kan de utvikle evnen til å bevege 
seg lurt og handle fornuftig i situasjonene. For uerfarne er det vanskelig å kjenne igjen de 
karakteristiske spillsituasjonene. De blir gjerne stående rådville, eller de handler vilkårlig. For 
å bli bedre til å gjenkjenne og mestre situasjonene trenger de å erfare situasjonene på ny og 
på ny. De må kort og godt få mye øving i slike tilpassede spillformer, slik vi beskrev under 
spesifisitetsprinsippet. Slik trening i en bestemt spillform kaller vi «repetisjon uten 
gjentakelse» – siden treningen i seg selv gir variasjon av betingelsene. Variasjonen kommer 
av at situasjonene aldri blir helt like, fordi spill - motspill aldri kan forutbestemmes fullt ut. 
Motspillerens handlinger vil være bestemmende for om det er lurt av ballføreren å sentre 
eller å føre ballen videre. Trenere må også balansere hensynene til funksjonalitet og til 
variasjon i videre forstand. På den ene siden bør vi tenke funksjonalitet i treningen. På den 
andre siden bør ikke treningen bli ensformig. Hvis vi gjør det samme på treningen hver gang, 
blir aktiviteten etter hvert kjedelig og lite stimulerende for spillerne. 

Jevnbyrdighet  

I fotball vil jevnbyrdig motstand fremme både mestring og ferdighetsutvikling. Når vi spiller 
mot noen som er langt bedre enn oss, opplever vi lite mestring siden vi sjelden får til det vi 
prøver på. Er vi på den andre siden totalt overlegne motstanderen, er det altfor lett å få til det 
vi prøver på. Det kan gi mestringsfølelse, men fører i liten grad til læring og utvikling. 
Jevnbyrdighet mellom lagene gir begge parter en bedre tilpasset utfordring. Spillerne må 
gjøre sitt beste for å få det til, men det er ikke gitt at de lykkes. Betydningen av jevnbyrdighet 
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gjelder både på lags- og individnivå: Det at motstanden er hensiktsmessig tilpasset, gir de 
beste betingelsene for individuell utvikling. Trenere kan overføre dette til treningsfeltet: 
Hvordan skape jevnbyrdig motstand i spilløvelser? Hvordan balansere forutsetninger og 
utfordringer når vi trener på delferdigheter? Hvordan differensiere på ulike måter slik at den 
enkelte og gruppa møter omgivelser som er godt tilpasset spillernes ferdigheter? Husk at 
fotballspill dreier seg om å mestre motstand. En av trenerens utfordringer er derfor å skape 
jevnbyrdige spill - motspill- situasjoner på treningsfeltet.  

Differensiering  

Differensiering handler om hvordan vi kan dele inn treningsgruppa og tilpasse treningen til 
den enkelte. For det første: Alle trenger ikke å gjøre det samme på trening. Når vi driver 
pasningstrening, kan vi variere avstand og pasningstype etter de ulike spillernes erfaring og 
nivå. Vi kan organisere tre øvelser med ulik vanskelighetsgrad og fordele spillerne ut fra hva 
de har mest behov for. Eller vi kan la noen drive skuddtrening mens andre arbeider med 
pasninger. For det andre: Differensiering handler ikke først og fremst om å dele gruppa inn i 
«de gode» og «de mindre gode». Fotballferdighet er sammensatt, og spillerne kan ha ulike 
styrker: Noen er hurtige, andre taklingssterke, andre igjen kan være tekniske med ball eller 
ha stor arbeidskapasitet. Og laget har bruk for ulike typer! Differensiering vil si å ta 
utgangspunkt i den enkeltes styrker og/eller svakheter og å lete etter måter å organisere 
treningen på som er gunstig både for den enkelte og for laget. Differensiering er å 
individualisere treningen innenfor rammen av laget. Treneren bør tenke differensiering både 
når det gjelder organisering, øvelsesutvalg og læringsmomenter. Målet er å oppnå både 
trivsel og ferdighetsutvikling for alle – både for dem som har kommet langt, og for dem som 
ikke har kommet så langt i sin utvikling. Å gjøre dette på en god måte krever både 
planlegging, utprøving og øving fra trenerens side. Husk: Start i det små, og differensier i 
deler av økta. 

 

Treningsøkta.no  

Dette er et viktig verktøy for alle trenere. Vi som klubb bør bruke dette verktøyet aktivt. 
Klubben tildeler brukere. Alle trenere får egen bruker. Treningsøkta.no er et verktøy som kan 
brukes aktiv inn i ditt arbeid som trener/leder. Her finner du blant annet:  

• NFF’s rammeplaner  

• Skoleringsplaner for 6-12 år og 13-19 år  

• Tips til gode treningsøvelser  

• Verktøy for planlegging  

• En mengde videomateriale som viser øvelser 

 

Norges Fotballforbunds nettside for barnefotball og ungdomsfotball 

https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/ 

https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/


 
 

  side 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oversikt over aldersnivå og aktivitet 

For mer detaljer, se retningslinjene for aktivitet på feltet, utvikling, øktplaner, spilletid, 
inndeling av lag, nivåpåmelding, jevnbyrdighet, differensiering, hospitering og 
turneringsdeltakelse i sportsplan side 14 - 32. 

 

Alder Trening pr uke  Ekstra 
treningstilbud 

kamp fase 

6 - 7 år 1  Lørdagstrening? 3-er fotball   
Kamphelger 

+ cuper 

Skape interesse 
og glede 

8 - 9 år 1-2 Gruppetrening 5-er fotball 

Seriespill og cuper 

Skape interesse 
og glede 
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10 - 11 år 2-3 Gruppetrening 

hospitering 

7-er fotball 

Serie og cup 

Glede og 
læringsevne 

12 - 13 år 3-6 

Individuell tilpasning 

Ekstraøkter 

hospitering 

9-er fotball 

Serie og cup 

«ut» å få referanser 
med de beste på 
alderen 

Ungdomsfotball 

Utviklingsfokus  

Inndeling av 
grupper og lag i 
forhold til dette 

14 – 19 
år 

3-6 

Individuell tilpasning 

Gruppetrening 

Hospitering 

Individuell 

11-er fotball 

Serie og cup 

«Ut» å få referanser 
med de beste på 
alderen 

Ungdomsfotball 

Utviklingsfokus 

Inndeling av 
grupper og lag i 
forhold til dette 

Senior Optimalisere Optimalisere Divisjonsspill Resultat + 
utvikling 

 

 

 

 

 

Hovedelementer i trening 6 - 7 år 

Kroppslig 
forståelse 

Utviklingstrekk Konsekvens 
for 
aktiviteten 

Holdning Hovedmål Aktivitet 

Jeg og ballen «fulle av liv» Unngå kø Lære regler Skape 
fotballglede 

Lek og 
morro 
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Føre ball og 
endre retning  

Ulik 
konsentrasjons-
evne 

Gjenkjenning 
viktigere enn 
variasjon 

Følge 
instruksjon 

Glede over 
kroppslig 
utfoldelse 

Smålagsspill 

2vs2, 3vs3 

Pasning og 
mottak 

Spørrende 

(filosofer) 

-Utålmodig 

-Impulsiv 

Korte 
sekvenser 

«Vis –ikke 
snakk» 

Lære å 
vente på 
tur 

Lære 
spillets ide 
og regler 

Gjennom 
smålagsspill 

Endre 
retning med 
ball 

(innside, 
utside og 
såle) 

  Læring 
gjennom 

aktivitet 

  Scorings- 

trening 
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Hovedelementer i trening 8 - 9 år 

Kroppslig 
forståelse 

Utviklingstrekk Konsekvens 
for 
aktiviteten 

Holdning Hovedmål Aktivitet 

Jeg og ballen «Fulle av liv» Unngå kø Lære 
regler 

Skape 
fotballglede 

Lek og 
moro 

Føre ball og 
endre retning 

Loddrett 
vristspark 

Ulik 
konsentrasjons 

evne 

Gjenkjenning 
viktigere enn 
variasjon 

Følge 
instruksjon 

Glede over 
kroppslig 
utfoldelse 

Smålagsspill 

Trening på 
1 vs 1 
situasjoner 

Pasning og 
mottak 

Spørrende 

(filosofer) 

-Utålmodig 

-Impulsiv 

Korte 
sekvenser 

Vis –ikke 
snakk 

Lære å 
vente på 
tur 

Lære 
spillets ide 
og regler 

Gjennom 
smålagsspill 

Endre 
retning 
med ball 

(innside, 
utside og 
såle) 

Innsidepasninger  

og 

vristspark 

 Læring 
gjennom 

aktivitet 

  Scorings- 

trening 
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Hovedelementer i trening 10 - 11 år 

Kroppslig 
forståelse 

Utviklingstrekk/ 

forståelse 

Konsekvens 
for 
aktiviteten 

Holdning Hovedmål Aktivitet 

Spiller, ballen og 
med/motspillere 

Stort vitebegjær 

Følsom for kritikk 

Utvidet horisont 
(ser mer av sine 
omgivelser) 

Korte 
sekvenser 

Mye spill 

Oppmøte til 
riktig tid 

Skape 
fotballglede 

Lek og moro 

Føre ball og endre 
retning 

Loddrett 
vristspark 

-Større evne til 
finkoordinerte 
bevegelser 

-Mer moden 
intellektuelt 

-Fortsatt leken 

-Stor 
rettferdighetssans 

Gjenkjenning 
viktigere enn 
variasjon 

Følge 
instruksjon, 
normer og 
verdier 

Glede over 
kroppslig 
utfoldelse 

Spill 5vs5, 
7vs7  

Trening på 
1vs1 
situasjoner 

Pasning og 
mottak 

Innsidepasninger 
og vristspark 

Være spillbar 

Ut av 
pasningsskyggen 

Vende spillet 

Gi støttepasninger 

Lært samspillets 
fordeler 

Korte 
sekvenser 

Vis –ikke 
snakk 

Vise evne til 
å ta til seg 
læring 

 1vs1 offensivt 
og defensivt 

Overtallsspill 

Koordinasjon og 
kjappe foter med 
ball 

 Læring 
gjennom 

aktivitet 

  Scorings- 

trening 
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Hovedelementer i trening 12-16 år 

Kroppslig 
forståelse 

Utviklingstrekk Forståelse av 
spillet 

Holdning Hovedmål Aktivitet 

Spiller, ballen og 
med/motspillere 

Lært samspillets 
fordeler og 
forståelse 
kampdimensjonen 

Se helheten i 
spillet 

Rolleforståelse 

Oppmøte 
til riktig tid 

Gi spillerne 
systematisk 
påvirkning 
over tid. 

Fokus på 
Teknisk/taktisk 
trening 

Beherske spill 
med begge bein 

Driblinger og 
finter 

Vende spillet 

Gi støttepasninger 

Time «slippet» 
på pasningen 

Følge 
instruksjon, 
normer og 
verdier 

Individuelle 
utviklingsmål 
for spillere 

Spill med 
retning(2 mål) 

Viktigste 
treningsform 

Beherske ulike 
pasnings og 
skuddteknikker 

Verne om ballen 
med egen kropp 

Valg i 
spillsituasjoner 

Koordinasjon og 
kjappe føtter 
med ball 

Være spillbar 

Ut av 
pasningsskyggen 

Vite forskjellen på 
trening og 
fritidsaktivitet 

»Vinduet» for 
innlæring av 
tekniske 
ferdigheter er  
fortsatt åpent 

Motsatte 
bevegelser og 
skape rom i 
forhold til ball 
og medspillere 

Skape 
overtalls-
situasjoner 

Vise evne 
til å ta til 
seg læring 

Ansvar for 
felleskapet 

NB! Vær 
rollemodell 

Klubbens 
«øvelsesbank» 
med 
progresjon ut 
fra spillers 
nivå 

Utvikle 
driblere- 

Ikke bare 
«ballflyttere» 

Gjennom spill 
/deløvelser 
lære defensive 
og offensive 
prinsipper 

Skape/utnytte 
overtall 

Fortsatt 
individuell 
fokus(i roller) 

Scoringstrening 
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Hovedelementer i trening 16 + 

Hovedmål Fokusområde Holdning Aktivitet 

Optimalisere hverdagen 
for spillere med 
potensial/ferdigheter til 
å bli toppspillere 

Fokus på 
spisskompetanse 
og rolle 

Rollemodell for 
alle du møter i 
klubbens regi 

(og ellers i livet) 

Helhet i treningen med 
fokus på hvordan laget 
skal fremstå i kamp 

(rolleforståelse) 

Gi spillerne systematisk 
påvirkning over tid. 

Soneforsvar 
defensive 
prinsipper (1f og vi 
andre) 

Punktlig 

Følge instruksjon, 
normer og verdier 

Individuell oppfølging i 
forhold til rolle 

Klare retningslinjer i 
forhold til det taktiske 

Skape 
spillerutviklingsmiljø 
basert på kunnskap. 

Legge til rette for flere 
økter med veiledning - 
basert på spillers egen 
kapasitetsanalyse 

Kampdimensjonen – og 
egen rolle i laget  

Offensiv 
samhandling 

(samtidige 
bevegelser) 

I 17 årsalderen –
fokus på 
styrketrening 
(utholdende 
styrke) 

NB! Fortsatt store 
fysiske forskjeller 

Fylle miljøet med 
energi – ikke tappe 

De beste skal følges opp 
tettere individuelt+ de 
som kan overraske 
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Treningskultur i FIL Fotball 
Å trene med god kvalitet og fotballglede er nøkkelen til individuell-, lag- og klubbutvikling 

Å utvikle en god treningskultur i FIL fotball er avgjørende for å nå de sportslige mål klubben 
har satt for spillerens utvikling som fotballspiller, men er også holdningsskapende med 
hensyn på lagfølelse og det å stille opp for hver andre. I denne sammenhengen er det 
avgjørende at klubben og klubbens medlemmer har aksept for at dette er nødvendig for 
måloppnåelse. 

Tiltak for å bedre treningskulturen: 
• Vi trener som vi konkurrerer 

• Flere og bedre treninger for de yngste spillerne som ønsker det 

• Det skal stilles større krav til de beste spillerne i ungdomsfotballen når det gjelder 
treningsmengde, kvalitet og holdning 

• Økende grad av hospitering/oppgradering 

Ved hospitering skal det stilles krav til spilleren når det gjelder holdninger både 
generelt og som fotballspiller. Med dette mener vi at spilleren må gå foran som et 
godt eksempel på og utenfor fotballbanen. 

• Mer individuell oppfølging av spillere som spiller i ungdomsfotballen 

• Det er viktig å ha fokus på forhold som treningsmengde, kosthold og hvile. Dette 
gjelder og i forhold til spilletid i perioder for spillere som deltar på flere lag. 
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FIL ØKTA 

 

 

 

 
Forsvarstaktikk:  

• Når motstander har ballen, er alle på lag forsvarsspillere  

• Forståelse av samarbeid ved press og sikring  

• Hvordan utføre riktig press, der motstander føres bort fra eget mål til ufarlig område  

• Hold motstanderen feilvendt I forsvar er vi ”kompakte” og prøver å hindre 
motstanderen rom  

Angrepstaktikk:  

• Når vi vinner ballen, er alle på laget i angrep  

Avslutning 
Skudd 
Tøye 

 

Spill mot 2 mål 
Tema i spill 

Taktisk del 
(Overtall, pasning, forsvar osv.) 

3 vs. 2, 2 vs. 2, 4 vs. 3 

Balløvelser, teknisk del 
Fotballbevegelse, hurtighet 

Oppvarming 

TID 
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• Igangsetting av spill bør skje bakfra langs bakken (keeper til back)  

• Skape rom ved bruk av bredde  

• Angrepsspillere buer løp for å gjøre seg spillbar  

• Stor bevegelse rundt ballfører  

• Stort fokus på spill langs bakken 

 

 

 

 

Læringsprosesser: 
Tema – Aktivitet – Inn mot kamp- kvalitet(intensitet) 

 

Tankesett for trening i FIL Fotball 
Mest mulig ballkontakt 

Mål om at «spillerne har en god følelse med ballen i beina», koordinasjon og kjappe føtter 

Basisferdigheter 

- Beherske delferdighetene (mottak, pasning, føring, vending, heading, skudd) 



 
 

  side 27 

- FIL spilleren vil ha ballen 

Spill sekvenser 

- Fokus på spillernes evne til å løse spillesituasjoner og gjøre gode valg. 

- I tidlig alder ønsker vi i stor grad spill uten touch begrensninger. Spillerne skal lære 
seg (og veiledes) til å ta gode valg med ballen. Drible, pasning eller skudd. Ved spill 
med ett eller to «touch» begrenser vi spillerens muligheten til å ta naturlige valg. 

Tilnærming 

- Spørrende tilnærming – ikke gi alle svar. Ønske om å utvikle tenkende fotballspillere. 

 

 

 
 

Om trening i FIL Fotball 
Viktig fokus i treningshverdagen: 

• Vær bevisst på øvelsenes formål, intensitet og tempo 

• Treningene har en «rød tråd» og progresjon i intensiteten (se FIL-økta) 

• Fotball er en start-stopp-idrett. Antall spurter og hastigheten i spurtene er den 
viktigste referansen på god fotballfysikk. Trening gjøres i forhold til dette. Øvelsene 
skal gjøres i så høy hastighet som mulig, og med best mulig kvalitet. Arbeidsperioden 
må være slik at kvalitet opprettholdes. Pausene må også være lange nok (ikke 
opphopning av melkesyre). 

 

Fem avgjørende faktorer i treningen: 

• Ball 

• mål 

• Retningsbestemt spill – spill motspill -persepsjon 

• medspillere 

• motstandere 

 

FIL-modellens nøkkelord: 

1.Fotballglede 

2.Nytenkning – spillets trender 

3.Langsiktighet 

4.Utholdenhet 
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5.Repetisjon 

 

Treningsprinsipper   

Slik trener vi: 
-Korte spilleøvelser med høy intensitet 
-Kjappe bein/agility 
-Høyintense aerobe økter 
-Optimalisere  
-Kvikk og rask til kamp 
 

Slik trener vi ikke: 
-Lange spilløvelser med moderat tempo 
-Ren sprinttrening 
-Lange løp 
-Maksimere 
-Sliten til kamp 
 

 

 
 
 
Trening i ungdomsfotballen 
FIL-modellen for optimal læring i ungdomsfotballen: 

1. Valg av ferdighet/tema 

2. Læringsmomenter 

3. Øvelse i forhold til tema 

4. Tidlig øvingsbilde 

5. Tilpass øvelsen -mestring- repetisjon -utholdenhet 

6. Inn i spill så raskt som mulig når tema er forstått 

7. Kvalitet i økten. Spillere tilpasses øvelsen  

8. Forsterk gode bilder i spill 

9. Hold fokus og gi tilbakemelding underveis i spillet på TEMA. 

 

     Øktene kan se slik ut: 

• 15 min: Situasjonsoppvarming 

• Mental og muskulær forberedelse på temaet for den aktuelle økta. 

• 30–45 min: Situasjonsøving 

• Øvelser hvor det blir mange kamplike situasjoner og repetisjoner inn mot temaet for 
trening. 

• 30–45 min: Spill 

• Spill med to mål hvor man gjennom organisering (banestørrelse og lagorganisering), 
trigger frem mange ønskede situasjoner 



 
 

  side 29 

 

 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Retningslinjer for spilletid i kamp, inndeling av lag og 
nivåpåmelding 

 

Inndeling av lag  
Målet er å legge til rette for best mulig utvikling for den enkelte spiller og samtidig iva-
reta målet om flest mulig, lengst mulig. 
Barnefotballen  
I barnefotballen ønsker vi jevnbyrdige lag, altså at laget er sammensatt av spillere 
med ulikt ferdighetsnivå. I barnefotballen ønsker vi mest mulig jevnbyrdige kamper for 
å fremme en best mulig balanse mellom mestring og utfordringer for alle.  

• Tilnærmet lik spilletid for alle i seriespill og turneringer, og tilnærmet likt antall 
ganger den enkelte får starte kamp. 

• Spillerne som møter til kamp, har lik spilletid i kampen. 
• Etterstrebe at alle får spille på de forskjellige plassene på laget. 
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Ungdomsfotballen 
Klubben åpner for inndeling i lag etter treningsiver og ferdighetsnivå hvis det er hen-
siktsmessig. Klubben ønsker at hele årskull trener sammen så mye som mulig, men 
med god differensiering i økta. Viktig at vi motiverer alle som vil spille mye, ved god 
dynamikk mellom gruppeinndelingene, slik at ingen føler at de ikke blir sett eller satset 
på. Alle skal ha gode kamparenaer med mye spilletid.  
Alle på kamp bør få spille mye. Som en retningslinje bør spillere som møter til kamp 
spille ¼ av kampen i12-14 år og minimum være på banen i 14-15 års klassene. Hvis 
dette ikke lar seg overholde, skal dette kompenseres for i senere seriekamp. 
Det kan differensieres på spilletid ut fra følgende faktorer: 

• Treningsoppmøte. Annen treningsaktivitet (eks.handball) skal gjelde som tre-
ning når det gjøres prioriteringer på spilletid. 

• Motivasjon/iver 
• Ferdighet 
• Holdninger/oppførsel 
• Kampmotstander 

Trener bør følge opp spillere som spiller mindre. 
 

Retningslinjer for jevnbyrdighet, differensiering og hospitering 
Hospitering er å gi en spiller mulighet for å trene eller spille kamper med lag over eller under 
sitt eget alderstrinn, annet lag på eget alderstrinn, på tvers av kjønn, eventuelt en annen 
klubb/gruppe. Hospitering kan være et viktig verktøy for å skape en riktig balanse mellom 
utfordring og mestring hos enkeltspillere. Hospitering ser vi på som et virkemiddel for 
enkeltspillere som har et behov for større utfordringer enn det man kan få på eget lag. Det må 
skilles mellom hospitering og for eksempel det å låne spillere for å kunne stille lag.  
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Seleksjon er å gi noen enkeltspillere eller grupper et eksklusivt tilbud. Det kan være i 
form av flere treninger og kamper som ikke er åpne for alle som vil delta. Seleksjon 
skal ikke forekomme før tidligst det året spilleren fyller 12 år. 
Topping er en seleksjon knyttet til kampen, hvor enkelte spillere får vesentlig mer 
spilletid enn andre, basert på ferdighetsnivå per dato. Topping er resultatbasert og 
ikke mestringsbasert. Dette skal ikke forekomme i barnefotballen 
 
Ekstratilbud 
Alle ekstratilbud som for eksempel ekstra treninger på årskull eller mellom årskull skal 
være åpne for alle. 
Tilbud i klubb kan være: 

• Ekstra treningsøkter for års-trinnet 
• Ekstra treningsøkter på tvers av års-trinn 
• Futsal er også et godt alternativ til ekstratilbud og er en morsom og ferdighets-

utviklende variant av fotball innendørs, ikke minst på vinterhalvåret. 
 

 

 

 

Når kan en spiller hospitere? 

For at hospitering skal være aktuelt må spilleren tilfredsstille følgende kriterier:  

• Presterer godt i eget lag og går foran som et godt eksempel både gjennom innsats, 
prestasjoner og holdninger. Spillere som ikke innfrir dette kravet, skal heller ikke 
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hospitere. Dette gjelder ikke minst for spillere som har hospitert og er tilbake i eget 
lag. Innfris ikke dette kravet skal hospitering avsluttes/stanses inntil videre med 
begrunnelser om hvorfor.  

• Et sterkt ønske om å trene mer (gode holdninger)  

• Gode ferdigheter (trygg med ball)  

• Fysisk og mental modenhet i forhold til nivået det hospiteres til  

• Passe sosialt inn i gruppen  

Vi skal ta utgangspunkt i det beste for spilleren i et lengre perspektiv. Hva er best for 
spilleren nå for at spilleren får en best mulig utvikling den neste perioden. Har spilleren 
tryggheten og ferdigheten og fysikken til å trene/spille opp et nivå, eller vil det være 
hemmende for spilleren på lang sikt  

Tett samarbeid mellom klubb, trenere, spiller og foreldre/foresatte.  

Følgende skal være avklart på forhånd:  

1. Det skal være etter ønske fra spilleren selv. (Spillerens beste skal stå i fokus) 

2. Spilleren sine foresatte må ønske det.  

3. Treneren for laget til spilleren må ønske det/akseptere det.  

4. Treneren for laget spilleren skal hospitere opp til må ønske det.  

5. Ved all hospitering skal SUY/SUSM/SUSK informeres/tas med på råd før 
igangsetting.  

6. Permanent/varige hospitering skal godkjennes av Sportslig utvalg.  

Vilkårene 1-5 bør være til stede før en hospitering kan iverksettes. Vilkår 1, 2, og 4 og 5 (og 
6 ved permanent flytting) må være til stede før en hospitering kan iverksettes. Dersom det er 
uenighet, skal Sportslig Utvalg involveres. I forkant av en hospitering må det være en åpen 
og god kommunikasjon mellom partene. Opplegget og forutsetningene rundt hospiteringen 
må klarlegges. 

I aldersgruppen 6-10 år skal hospitering normalt ikke forekomme, men i tilfelle det er 
hensiktsmessig, skal hospitering kun forekomme som et supplement til vanlig aktivitet med 
eget lag og etter godkjenning i SUY. 

Ved hospitering fra 11-16 år så er det viktig med god kommunikasjon og forutsigbarhet 
mellom klubb, trenere, spiller og foreldre. Spilleren skal til enhver tid vite hvilket lag han/hun 
skal forholde seg til for den kommende uke.  

I utgangspunktet bør en spiller kun være involvert i 1-2 kamper i uken.  

Ved hospitering i kamp bør spiller få like mye spilletid som øvrige spillere på laget.  

Ved kampkollisjon skal en prioritere sin egen kamp hvis ikke annet er avtalt mellom trenerne 
av begge lag eventuelt med Sportslig Utvalg. Dvs at trener kan ikke kalle inn en spiller til 
hospiteringskamp på kampdagen, hvorpå spiller står over sin egen kamp uten at dette er 
avklart.  
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Basert på erfaring kan det være en fordel dersom man kaller inn 2 hospitanter som kjenner 
hverandre til kamp slik at det skaper trygghet for spillerne, særlig i alderen opp til 13 år.  

 

Differensiering 

• Med differensiering menes at treningene tilpasses slik at mestringen blir størst mulig. 
(tilpasset læring) 

• Treninger og kamper skal differensieres. Differensiering betyr å gi et tilbud som er 
individuelt tilpasset hver enkelt spiller og som gir likevekt mellom mestring og 
utfordring. 

• Differensiering betyr å legge forholdene til rette for de forskjellige spillerne i klubben 
og innenfor hvert enkelt lag. Konkret betyr det at man for lag innen barne- og 
ungdomsfotballen kan praktisere differensiering ved inndeling av ulike grupper på 
treninger slik at flest mulig føler mestring og oppnår fremgang (les flytsonen). 

• En spiller med lav fotballmessig ferdighet får liten framgang ved å spille mot spillere 
med langt bedre ferdigheter. Vi har som utganspunkt 1/3- prinsippet (1/3 mot bedre 
spillere, 1/3, med jevnbyrdige og 1/3 der spiller en spiller med svakere spillere).  
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Retningslinjer for turneringsdeltakelse 

 
Tabell fra fotball.no 

 

Turneringsspill 
Barnefotballen 

 5-6 år:  Lokale turneringer. 

7-9 år:  Lokale turneringer 

10 år:  Lokale turneringer 

11-12 år: Lokale turneringer, samt turneringer innen Barentsregionen 

Alle spillere skal kunne delta 
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Ungdomsfotballen: 

13-16 år: Lokale turneringer. 

Alle spillerne skal kunne delta. Lagene kan deles inn i første og andrelag.  

Om ønskelig kan lagene reise på nasjonale/internasjonale turneringer. Alle spillerne skal 
kunne delta. 

Ut av regionen» for å få sportslige referanser, i den grad laget/spillerne er kommet lengre 
enn jevnaldrende spillere i egen regionen. Spillere i denne sammenheng tas ut på bakgrunn 
av ferdigheter og interesse. 

 

 
 


	Ekstratilbud



