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1. HVA ER HENSIKTEN MED EN SPORTSLIG PLAN? 

 

- Sportsplanen, sammen med klubbhåndboka, skal være et levende 

styringsverktøy som inspirerer og setter retningen på det arbeidet som 

legges ned av klubbens medlemmer. Sportsplanen skal hjelpe klubbens 

trenere og lagledere til å skape best mulig fotballaktivitet i klubbens 

mange lag.  

- Sportsplanen skal distribueres og dyrkes på en måte som gjør at alle som 

er involvert har et eierforhold til denne. Det er en grunnleggende 

forutsetning at dersom man skal ha en klubb som lever, må også 

Sportsplanen være et «levende» dokument. For å få det til, må alle som 

har interesse i det som skjer i klubbens hjerte være involvert i 

utformingen og endringer av dokumentet. Forslag til endringer sendes 

Sportslig Utvalg v/Håvard Kvendseth. 

- Sportsplanen skal gi deg som trener en referanse for hva som er god 

fotballaktivitet, god treningskultur og hvilke holdninger som skal prege 

trenere og utøvere i Batnfjord IL Fotball. 

- Sportsplanen skal være lettfattelig, tilgjengelig og ikke minst 

gjennomførbar.  

- Sportsplanen deles inn i noen felles deler og noen aldersspesifikke deler.  

- Hver alder har sine faser. Derfor deler vi inn Sportsplanen slik at den er 

mest mulig relevant for hvert alderstrinn. 

- Sportsplanen er en del av trener- og laglederpermen, som deles ut på 1. 

trener- og lagledermøte på våren foran ny sesong. I tillegg ligger 

dokumentet tilgjengelig på BIL`s hjemmesider.  
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- Trener-og laglederperm (inkl. sportsplanen) deles også ut til nye trenere 

og lagledere som begynner i løpet av sesongen.  

2. VERDIER, HOLDNINGER OG TRENINGSKULTUR 

Barne- og ungdomsfotballen bygger på tre pilarer, som sammen danner verdigrunnlaget for 

fotballen, på og utenfor banen.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERDIGRUNNLAGET

Fotball for 
alle

Trygghet + 
mestring 
gir trivsel

Fair play

 

Alle er like mye verdt. 

Grunnfilosofien er at 

alle barn skal ha like 

muligheter til å delta i 

fotballen.  

 

To forhold må legges 

til rette i klubben: 

 

1. Alle som har lyst til 

å spille fotball i barne- 

og ungdomstiden, skal 

ha et godt tilbud. 

2. Klubben skal gi 

spillerne muligheter til 

ulike «løp» i klubben – 

både for dem som har 

lyst til å spille hele 

tiden, og for dem som 

har lyst til å være med, 

men som ikke vil bruke 

all fritid på fotballen 

Alle skal være i 

flytsonen. Trygghet er 

et sentralt element i 

det å trives. Barnet må 

føle den rette 

tryggheten både i 

relasjon til 

aktivitetene, til 

lagkameratene og ikke 

minst til de voksne i 

idrettsmiljøet. 

 

Mestring handler om å 

få til noe. Det kan 

være å klare en 

oppgave, ta en 

utfordring, og videre å 

beherske den og 

oppnå et mål – alene 

eller i samspill med 

andre. 

Fair play tar 

utgangspunkt i den 

gylne regelen: Gjør 

mot andre som du vil 

at de skal gjøre mot 

deg. 

 

Formell fairplay: 

Følg reglene!  

Uformell fair play: 

Gjør ditt beste! 

 

Fair play handler 

også om respekt. I 

Batnfjord skal vi 

respektere 

hverandre, dommere 

og ikke minst 

motspillere.  

Dommeren er sjefen, 

han/hun legger lista.  
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Hvordan opplever dine spillere deg? 

Det finnes ingen fasit, men vi som trenere i  

barne- og ungdomsfotballen må alltids huske at  

vi er den voksne og ansvarlige parten.  

Det er vi som trenere som enklest kan påvirke 

verdiene, holdningene og miljøet i laget.  

Det er hva vi gjør på trening hver eneste uke som betyr noe, ikke hva vi sier på 

et lagsmøte eller i samtale med klubben eller foreldre. Gå på trening med et 

ønske om at denne treningen skal være bedre enn den forrige. 

Batnfjord IL fotball ønsker å være en klubb som legger stor vekt på Fair Play.  
Vi skal følge NFF’s retningslinjer for dette til enhver tid.  
Se her for mer info: http://www.fotball.no/fairplay 

Batnfjord ønsker å skape et godt 

miljø og en meget god 

treningskultur. Vi ønsker å 

inkludere Våre spillere og 

utarbeide felles verdier. 

• Vi kommer for å trene, 

ikke for å bli trent. 

• Vi skal støtte hverandre, 

sammen blir vi bedre. 

• Vi skal ha kvalitet i alt vi 

foretar oss. 

• Vi må være positive 

ovenfor hverandre. 

• Vi skal ikke kjefte, men 

heller forklare.  

• Har jeg en dårlig dag må 

ikke det gå utover de 

andre. 

• Mine holdninger smitter, 

jeg må derfor alltid 

forsøke å være et godt 

eksempel. 

• Det jeg krever av andre 

må jeg også kreve av 

meg selv. 

Som trener er det din jobb å skape gode 

holdninger og ivareta fotballens verdigrunnlag. I 

en undersøkelse blant aldersbestemte landslag 

svarte spillerne at følgende kjennetegn preget 

trenerne som betydde mest for dem i oppveksten: 

❖ Trenerne var trygge og stabile over tid. 

❖ Rammen rundt trening var preget av 

forutsigbarhet og rettferdighet 

❖ Trenerne bidro til godt humør og 

kameratskap innad i gruppa. 

❖ Trenerne gjennomførte treninger som var 

artige, og der den viktigste ingrediensen 

var mye spill. 

http://www.fotball.no/fairplay
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Mål for Batnfjord IL, Barne og Ungdomsgruppe: 

 

• Sterk forankring i nærmiljøet gjennom å være «En klubb for alle». 

• Gi alle barn og unge i klubbens nærmiljø, og som ønsker å spille fotball, 

et godt aktivitetstilbud i klubbens regi. 

• Skape stor fotballaktivitet, trivsel og samhold. 

• Skape et inkluderende og positivt sosialt miljø med gode holdninger 

blant spillere, trenere, ledere og foreldre. 

• Skape godt samarbeid i de enkelte lagene samt mellom de ulike lagene i 

klubben. 

• Skape følelse av ansvar, tilhørighet og lojalitet overfor Batnfjord IL. 

• Utvikle dyktige trenere, ledere og dommere.  

• Ivareta både topp og bredde.  

- Legge til rette for trivsel og moro med fotballen, uansett ambisjonsnivå  

- Stille med jente- og guttelag i alle aldersbestemte klasser 

- Utvikle spillere og sikre spillertilgang for klubbens junior og seniorlag 

- Være en utviklingsklubb for ambisiøse spillere  

- Rekruttere gode fotballspillere til sone- og kretslag 

• Aldersbestemte lag skal hevde seg på godt i seriespill og på cuper. 

 

 

 

 

 



6 
 

3. DIFFERENSIERING 

3.1  Trening 

Differensiering handler om hvordan vi kan dele inn treningsgruppa og tilpasse 

treningen til den enkelte.   

•  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.  

• 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. 
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3.2 Kamptilbud 

Altfor ofte har lag for mange spillere på benken, noe som gjør at du som trener 

må vie vel så mye tid på hva som foregår utenfor banen som det som foregår 

på banen. Under er forslag om størrelse på kamptropp. 

 Kampform Anbefalt antall 
spillere på kamp 

Spilletid i minutter 

6-7 år 3’er fotball 5 2 x 15 
8-9 år Femmerfotball 7-9 2 x 25 
10-11 år Sjuerfotball 9-11 2 x 30 
12-13 år Nierfotball 11-13 2 x 35 
14 år og oppover Elleverfotball 13-16 2 x 35-45 

 

Har vi mulighet til å melde på flere lag på års trinnet betyr det at flere spillere 

får spilletid fordelt over en hel sesong. Spiller laget 15 kamper i året med 6-7 

spillere i stallen i femmerfotballen, får spillerne en total kamptid per år på opp 

mot 600 spilleminutter. Består laget derimot av 14 spillere, blir spilletiden 

halvert. 

Tips til hvordan vi skal få flere lag på hvert årstrinn: 

- Lån fra jentelagene. 

- Lån spillere fra års trinnet under. 

- Søk om å få bruke overårige spillere. (Her er det viktig å følge NFF sine 

regler for bruk av overårig spillere) 

Har vi flere lag på samme års trinn, kan vi så fremt det er mulig melde lagene 

opp i forskjellige avdelinger i serien hvis disse er inndelt etter nivå. Dermed er 

det enklere å la spillerne få mye spilletid på et nivå som passer dem, noe som 

gir trygghet + mestring. Kan kanskje det ene laget meldes på et års trinn opp? 

Sportslig Utvalg skal involveres i slike vurderinger. 
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4. HOSPITERING 

4.1 Hospitering og spillerutvikling 

Batnfjord IL følger NFF sitt regelverk vedr. hospitering. I dette kapitlet legges 

det føringer for hvordan klubben ønsker å arbeide målrettet med 

spillerutvikling. Hospitering er en grunnleggende del i spillerutviklingen.  

 

Batnfjord IL skal arbeide for å  
 
1. Utvikle spillere og sikre spillertilgang for klubbens junior- og seniorlag 
2. Være en utviklingsklubb for ambisiøse spillere 
3. Rekruttere gode fotballspillere til sone- og kretslag. 
 
I tråd med NFF’s anbefalinger, ønsker vi ikke hospitering før spillerne fyller ti år. 
Vi ønsker heller ikke at spillere permanent skal forlate sitt års trinn. 
Har lagene spillere som ferdighetsmessig trenger større utfordringer, må disse 
få anledning til å trene sammen med eldre spillere. Hospitering er en ordning 
for å kunne tilby treninger på et nivå som passer, samt skape videre utvikling til 
de med spesielt gode ferdigheter. Ved hospitering må spiller trene og spille 
kamper fullt ut på eget lag. Ved hospitering skal begge trenere være enige om 
hvilke spillere dette gjelder, også foreldre må samtykke i hospiteringen.   
Det viktigste er at trenerne har en god dialog, og at trenerne i fellesskap 
kommer frem til gode hospiteringsløsninger. Klubben skal hjelpe til med å sette 
trenere i kontakt, blant annet på trenerforum og lignende tiltak. 

 

Klubben ønsker at alle spillere som er kvalifisert til det skal få muligheten til å 

hospitere. Kvalifikasjonskravene er listet under, og det legges stor vekt på 

holdninger. En spiller som ikke jobber fullt ut for eget lag skal ikke «belønnes» 

med hospitering. Det er et absolutt krav at spilleren viser topp innsats på eget 

lag. Evne og vilje til å yte sitt beste i alle situasjoner er viktig. 

Spillere som hospiterer skal gå foran som gode eksempler. Disse spillerne skal 

være forbilder for andre spillere i klubben, ikke bare pga gode ferdigheter, men 
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i like stor grad pga stor innsats i trening og kamp, oppmøte på treninger, gode 

samarbeidsevner og positive holdninger. 

Hospitering er IKKE et breddetilbud. Det er spilleren og spillerens utvikling som 

skal være i sentrum. Det er KUN spillere som er kvalifisert som skal kunne 

hospitere. Spilleren skal hospitere opp til det lag og nivå som er riktig for den 

enkelte.  Det skal i denne sammenheng ikke tas hensyn til om evt lag trenger 

spillere. Dette løser vi først og fremst gjennom samarbeid mellom lag. 

Jenter og gutter skal behandles likeverdig. Jenter som viser gode ferdigheter, 

og som tilfredsstiller kravene til hospitering, skal få mulighet til å hospitere på 

riktig nivå. Klubben ønsker at jenter som har et nivå på linje med gutter på 

samme alder skal få mulighet til å trene og spille kamper sammen med 

jevnaldrende gutter. Jenter skal hospitere opp til det laget hvor de får den 

beste utviklingsmuligheten. Det er ønskelig at de jentene som er klare for 

dette, får trene med gutter fra tidlig alder (fom 10- års alder).  Gen. ønsker 

klubben at spillere er 10 år før de starter med hospitering, dette fordi det 

krever en viss grad av modenhet fra spillerens side. Det kan gjøres unntak fra 

denne regelen dersom forholdene tilsier dette. 

 

4.2 Hospiteringsavtaler 

Hospiteringsavtaler skal være signert før hospitering iverksettes (både på 

trening og i kamp).  

Klubben ønsker å ha god oversikt over spillere som hospiterer.  Klubben ønsker 

å legge til rette for at spillerne skal kunne få utvikle seg lengst mulig i egen 

klubb. Derfor er hospiteringsarbeidet viktig for klubben, og vi må ha avtaler for 

den enkelte spiller. 

Alle som hospiterer skal signere en avtale, samt svare på noen spørsmål 

relatert til egne mål og ønsker om utvikling. Klubben vil også følge opp disse 

spillerne gjennom spillersamtaler. På denne måten ønsker BIL å gjøre en best 

mulig innsats for alle spillerne som jobber hardt hver eneste dag for å bli best 

mulig. 
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Alle spillere som er tatt ut på ulike tiltak: krets, bylag, NEAS, AKER skal ha 

mulighet for hospitering.  

 

4.3 Kriterier for hospitering 

 

For å være aktuell for hospitering må spilleren kunne vise til: 

 

1.Gode holdninger og kunnskaper om Fair Play 

2.God innsats og godt oppmøte på egne treninger og kamper 

3.God lagånd og forståelse for at fotball er et lagspill 

4.Gode tekniske ferdigheter i fotball 

5. Egentrening og aktivitet med fotball utenom organisert trening. 

 

MER UTFYLLENDE OM DE ENKELTE PUNKTENE: 

 

1. Gode holdninger og kunnskaper om fair play er DET VIKTIGSTE KRAVET 

for å kunne være aktuell for hospitering. Disse spillerne er forbilder for 

andre barn og ungdommer. Vi ønsker spillere som er bevisst på dette, og 

som representerer seg selv og klubben vår på en god måte. Fair Play er 

like viktig i skole- og fritidssammenheng som på fotballbanen. Det er 

viktig å lære spillerne gode holdninger tidlig, og spillere som hospiterer 

skal her gå foran som gode eksempler. 

2. God innsats og oppmøte på egne treninger er viktig, og evnen til å 

yte/gjøre sitt beste har også med holdninger å gjøre. Spillere må ha godt 

oppmøte på egne treninger for å være aktuelle for å delta på andre lag 

sine treninger. 
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3. Spillerne må forstå at fotball er et lagspill. De må forstå at alle jobber 

sammen for lagets beste. Dette handler også om holdninger. Det handler 

om å ha innsats, samarbeide godt med lagkamerater, samt ha en positiv 

innstilling.  

4. Spillere som er aktuelle for hospitering skal ha gode tekniske ferdigheter. 

Dette er gjerne spillere som trener mye, og som har et nivå som gjør at 

de trenger ekstra utfordringer for å stimulere til videre utvikling.  

5. Egentrening/egenaktivitet. De fleste spillere som er aktuelle for 

hospitering trener mye med ball også utenom den organiserte fritiden. 

Spillerne har gjerne så stor interesse og glede av fotballspill at de også er 

aktive utenom organisert trening. Etter hvert som spillerne blir eldre, kan 

og bør man hjelpe spillerne til å forstå hva som er god og effektiv 

egentrening, og hva som mer går under egenaktivitet. Det er ikke antall 

timer man trener som er avgjørende, men det er hva man gjør de timene 

man trener. 

 

Ut i fra disse fem kriteriene blir det opp til den enkelte trener å vurdere om 

spillere er aktuelle for hospitering. Klubben ønsker at spillerne utvikler seg, 

og er positive til hospitering. Det er likevel viktig å være selektive her. 

Hospiterende spillere skal ha et nivå som gjør at de passer inn i den gruppa 

de skal hospitere til.  

Klubben ønsker at trenere og teamet rundt lag og spillere setter seg grundig 

inn i hospiteringsreglene. Det er viktig at alle spillerne orienteres om hva 

hospitering er. Trenere kan og bør bruke disse reglene som et verktøy til å 

påvirke spillerne til best mulig holdninger mtp innsats, samarbeid og 

positivitet på treninger og kamper med eget lag. F.eks : Dersom en spiller 

har gode ferdigheter, men ikke nok innsats på eget lag, så skal spiller 

orienteres om dette, og hospitering er ikke aktuelt før spilleren viser endring 

på dette punktet.  

 

Det er viktig med god kommunikasjon mellom treneren på laget spilleren 

tilhører og treneren på laget spilleren hospiterer på.  
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ALLE spillerne på laget må orienteres om hva hospitering er, og hvorfor vi har 

et slikt system. Når det gjøres forskjell på spillere så er det viktig å forklare 

hvorfor. Det er også viktig å forklare at dette er gjort ut fra bestemmelser fra 

klubben og ikke trenerne selv. Viktig å gjøre spillerne oppmerksom på de 

kriteriene man evt må forbedre seg på for å være aktuell for hospitering. Noen 

kan være i nærheten, og trenger bare litt hjelp på veien, mens andre rett og 

slett ikke har nok interesse og motivasjon. Det er viktig å orientere om at alle er 

like viktige for laget, og at de som hospiterer fortsatt skal tilhøre sitt lag. 

 

Foreldreinformasjon: Foreldre til spiller som hospiterer skal orienteres og 

samtykke til dette. Det er i tillegg svært viktig at foreldregruppene på de 

enkelte lagene orienteres om hva hospitering er, og hva som er kriteriene for 

dette. Dette for å unngå misforståelser. Denne informasjonen må komme det 

året hvor dette er aktuelt for det enkelte lag (fra 10 års alder). 

 

4.4 Nominering til AKER, NEAS og Krets 

Trenere nominerer spillere inn til klubbens SPORTSLIGE UTVALG, og sportslig 

leder og spillerutvikler vil sammen med trener følge disse spillerne på trening 

og i kamp. Ut i fra en totalvurdering skal KLUBBEN nominere spillere som er 

aktuelle til å få delta på uttak til de nevnte til NEAS, AKER eller KRETS.  

Spillere som er aktuelle for nominering til ulike tiltak som nevnt over skal også 

oppfylle hospiteringskravene. 

 

Spill for/trening med andre klubber 

Dersom spillere (og dette gjelder alle spillere) ønsker å delta i kamper, cup el. l 

med et lag fra annen klubb, så skal BIL på forhånd orienteres og samtykke til 

dette. Trener skal orienteres først, og trener tar kontakt med BIL fotball.  

Samme krav stilles også dersom det er aktuelt for spillere å trene med et lag i 

annen klubb. 
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4.5 Samarbeid / lån av spillere mellom lag 

Dersom et lag har for få spillere til å spille kamper, så skal det lånes spillere fra 

et lag under i alder eller så kan guttelag låne spiller fra jentelag i samme 

aldersgruppe. Dette bør avtales mellom trenere på begge lag og samtykkes fra 

foreldre. Det bør fortrinnsvis være spillere som har et nivå som gjør at de vil 

mestre en slik situasjon. 

 

5. AKTIVITETSKATEGORIER 

Under følger aktivitetskategorier og vektingen av disse for de forskjellige års- 

trinnene. Disse begrepene er sentrale videre. 

Ref. link til «Treningsøkta»  https://no-fotball.s2s.net/home/ 

 

 

Sjef over ballen (delferdigheter) 

Dette inkluderer å føre, finte, drible, vende, kontrollere, motta, spille pasning, 

heade, vinne ballen og avslutte, alt i øvelser med ulike krav til tid og rom. Det 

inkluderer også leikformer der man får trent på det samme. 

 

Spille med og mot 

Dette inkluderer mottak, medtak, spille pasning, bevege seg i forhold til 

ballføreren og vinne ballen i øvelser med ulike krav til tid og rom, noen ganger 

inkludert motstander, i spillsituasjoner. Delferdighetene knyttes ofte sammen i 

naturlig sammenheng, for eksempel ballkontroll-pasningsspill. Aktivitetene kan 

knyttes opp mot ulike tema, f.eks. 1 mot 1, overtall, firkantspill osv. 

 

Tilpasset smålagsspill 

Dette inkluderer alt fra spill i like tall med fem mot fem, ned til to mot to, i spill 

som stiller ulike krav til tid og rom, og overtallsspill i ulike organiseringsformer. 

https://no-fotball.s2s.net/home/
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Det er alltid retning i spillet, som oftest med to mål. Legg gjerne inn andre 

betingelser som er med på å skape situasjoner som bygger opp under temaet 

for økta. 

 

Scoringstrening 

Skudd på mål, spill med ulike krav til tid og rom, overtallsspill mot ett mål, spill 

på siste tredel med avslutning, innlegg og avslutning, og rett og slett 

scoringstrening fra forskjellige avstander og retninger etter ulike typer 

pasninger, er noe alle økter bør inneholde. 

 

Generell oppbygging av øktene: 

 

 

 

 

 

 6-8 år 9-10 år 11-12 år 

Øktas varighet 1 time 1,5 time 1,5 time 

Sjef over ballen 40 % 30 % 20 % 

Spille med og mot 10 % 20 % 30 % 

Tilpasset 
smålagsspill 

40 % 40 % 40 % 

Scoringsøvelser 10 % 10 % 10 % 

Økt 1 13-14 år 15-16 år Junior/A-lag 

Øktas varighet 1.5-2 time 1,5-2 time 1,5- 2 time 

Fysisk trening 30 
min før eller etter 
trening.  

 Anbefalt minst 1 av 
øktene i løpet av 
uka 

Anbefalt minst 1 av 
øktene i løpet av uka 

Ballbesittelse 25 % 0 % 0 % 

Gjenvinning 25 % 0 % 0 % 

Skape og utnytt rom 0 % 25 % 25 % 

Kontrings spill 0 % 20 % 20 % 

Spill 40 % 40 % 40 % 

Avsluttingsøvelser 10 % 15 % 15 % 
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6. ALDERSTRINN 6-12 ÅR, BARNEFOTBALL 

 

Hva kjennetegner 6-8-åringer? 

På fotballbanen er de opptatt av ballen og å leke med ballen. De har ikke evner 

til å overskue komplekse spillsituasjoner. Det er naturlig at de dribler mer enn 

de sentrer. Vi kan ikke forvente at de forstår prinsipper som bredde og dybde i 

spillet.  

 

 

 

 

 

 

 

Økt 2 13-14 år 15-16 år Junior/A-lag 

Øktas varighet 1.5-2 time 1,5-2 time 1,5- 2 time 

Fysisk trening 30 
min før eller etter 
trening.  

 Anbefalt minst 1 av 
øktene i løpet av 
uka 

Anbefalt minst 1 av 
øktene i løpet av 
uka 

Ballbesittelse 0 % 30 % 30 % 

Gjenvinning 0 % 15 % 15 % 

Skape og utnytt 
rom 

25 % 0 % 0 % 

Kontrings spill 25 % 0 % 0 % 

Spill 40 % 45 % 45 % 

Avsluttingsøvelser 10 % 10 % 10 % 

Tester 2 ganger i 
vår sesongen og 1 
gang i høst sesong 
 

Dribleløype 
Koordinasjonsløype 
Sprint - utholdenhet 
Husk lik løype hver 
gang 

Dribleløype 
Koordinasjonsløype 
Sprint - utholdenhet 
Husk lik løype hver 
gang 

Dribleløype 
Koordinasjonsløype 
Sprint - utholdenhet 
Husk lik løype hver 
gang 

Aktiviteten skal preges av: 

- Treningen skal bestå av ca. 95% med ball 

- Varierte øvelser. 

- Lite monoton trening, de mister fort konsentrasjonen og engasjementet. 

- Lek med ballen. 

- Småspill i enkle omgivelser på små baner, få med- og motspillere. 

- Mye ballkontakt og stor spill involvering for den enkelte. 

- Sjef over ballen-øvelser. 

- Det skal være gøy, alle skal være involvert. 
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Vær varsom med å påpeke hva som er «riktig» og «galt», i stedet bør du 

oppmuntre barna til å prøve ut ting: Hva kan du få til med ballen? Hva kan du få 

til med medspillerne dine? 

Husk at aktiviteten er læremesteren, overdreven detaljert instruksjon har liten 

effekt. Vis hvordan det skal gjøres, ikke fortell. Hva med å la spillerne selv vise 

de andre?  

Grunnleggende verdier i forbindelse med Fair-Play introduseres til spillerne. 

 

 

Hva kjennetegner 9-12-åringer? 

Fortsatt må leken med ball prege treningene, men nå blir barna gradvis i stand 

til å utvide sin horisont når de er involvert i spillsituasjoner. Nå ser de mer av 

omgivelsene, de utvikler evnen til å fin koordinere bevegelsene, evnen til å 

kontrollere og styre ballen kan lettere påvirkes og de har lettere for å treffe 

med pasninger. De er nå mer mottagelige for spesifikk ferdighetstrening.  

 

 

 

 

 

 

Siden 8-12 år er en av de viktigste periodene for utvikling av koordinasjon og 

motorikk (bevegelsesevne), bør ren «fysisk trening» ikke prioriteres høyt i 

denne aldersgruppa. Slik påvirkning har mye større effekt senere. 

Fokuset på FairPlay-verdier økes og videreutvikles for aldersgruppen. 

 

Aktiviteten skal preges av: 

- Fortsatt lek med ballen og småspill. 

- I tillegg til «sjef over ballen» bør vi legge stor vekt på at vi spiller sammen med 

hverandre. 

- For å stimulere fotballforståelsen bør de trene og spille kamper i forskjellige 

posisjoner på banen. 

- Mange repetisjoner på hver treningsøkt, øk tempo i øktene. 
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6.1. OPPSTART NYE LAG OG REKRUTTERING 
 

Nye lag startes opp høsten det året barna begynner på barneskolen. Ivrige 

yngre barn og småsøsken fra års trinnet under kan også delta på dette laget 

frem til egen årgang starter opp. Batnfjord IL skal ha rekrutteringsdag tidlig på 

høsten i oppstartsåret. 

 

 

6.2. INNDELING AV LAG I ÅRSTRINNET 

 

Hele årstrinn trener sammen i Batnfjord, og vi melder opp lag til seriespill 

basert på kullets størrelse. Laginndelingen skal ta utgangspunkt i jevnhet, og at 

ingen av lagene innad trinnet skal fremstå som «toppet». Laginndelingen skal 

foregå på tvers av klassene på barneskolen(e), og skal ha en viss rullering fra 

kamp til kamp. Dette gjelder også når spillerne går fra 5’er fotball til 7’er-

fotball. Det skal heller ikke foregå topping av lag i cuper da disse ikke har 

sluttspill før ungdomsfotballen. 

Klubben skal bestemme hvilke lag som skal samarbeide når det er for få spillere 

i årskullet.    

Vi spiller 3’er fotball på 6-7 år, 5’er-fotball fra 8-9 år, 7’er-fotball fra 10-11 år, 

9’er fra 12-13 år. Se også del 3.  

6.3. TRENERKOMPETANSE 
 

Klubben ønsker at det skal være en hovedansvarlig på trinnet, som skal ta 

Grasrot Trener utdanning og at de øvrige trenerne minimum deltar på 

barnefotballens kveld i regi fotballkretsen eller aktivitetslederkurs i regi 

idrettskretsen. Klubben trenger aktive og engasjerte foreldre som ønsker å ta 

på seg en trenerrolle, og klubben forplikter seg til å følge opp disse trenerne og 

få satt i gang kursing. Særlig hos de aller yngste trenger vi mange og gode 

aktivitetsledere og ikke «trenere med taktikktavle». Gjerne én voksen per fem-

sju barn de første årene. 
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• Klubben skal ha èn trener pr. lag i barnefotballen som har gjennomført 

barnefotballkvelden 

• Klubben skal etterstrebe å ha èn trener pr. årskull i barnefotballen som 

minst har ett delkurs fra Grasrot trenerutdanning. 

 

 

7. ALDERSTRINN 13-14 ÅR, UNGDOMSFOTBALL 

Hva kjennetegner 13-14-åringer? 

Disse spillerne er i overgangen mellom barne- og ungdomsskolealderen. 

Kanskje bytter de skole, kommer i nye klasser og etablerer nye sosiale nettverk. 

Sammen med at de i denne alderen er i ulike faser i pubertetsutviklingen, 

innebærer dette store endringer for den enkelte. Overgangen fra sjuerfotball til 

elleverfotball kan også være stor for enkelte.  

Det skal være høyt fokus på FairPlay-verdier for aldersgruppen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viktig i aldersgruppen: 

- Begrunnelser er viktigere, som trener går man fra å være aktivitetsleder til å nå 

faktisk bli trener.  

- Spillerne bør tas med mer på råd og bli medansvarlige for en del av beslutningene 

som gjelder dem selv. 

- Rettferdighet spiller en større rolle. 

- Spillerne har et mer bevisst forhold til sin rolle på banen, hvem de samhandler med 

og hvordan laget bør spille. 

- Det er viktig å finne balansen mellom autoritet og medbestemmelse. Autoritet 

bygges gjennom tydelig og forutsigbart lederskap.  

- Styrk spillernes eierfølelse til laget og til fotballaktiviteten gjennom 

medbestemmelse og delaktighet. 
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7.1. LAGINNDELING 
 

Spillerne går denne sesongen fra barnefotballen til ungdomsfotballen, med overgang fra 

7’er-fotball til 9’er- og/eller 11’er-fotball. Det åpnes nå for å differensiere spillerne etter 

ferdighet, motivasjon og holdninger på et eventuelt førstelag og et andrelag. Ettersom 

størrelsen og ferdighetene på de forskjellige årstrinn varierer har ikke klubben en fast mal 

for hvordan overgangen skal gjennomføres. Sportslig Utvalg vil i løpet av høsten før neste 

sesong innkalle til et møte med lagledere og/eller trenere fra de to årstrinn som nå slås 

sammen for å planlegge organisering før neste sesong.  

Dette tar utgangspunkt i følgende ønsker fra klubbhold: 

- Et lag i 11’er-fotball om det er nok spillere tilgjengelige 
- Eventuelt et 7’er eller 9’er-lag om vi ikke har nok spillere 
- Dersom vi stiller med 2 lag, så bør det forsøkes å ha en viss rotasjon innad i lagene. 

7.2. TRENERKOMPETANSE 
 

Trenere i ungdomsfotballen skal ha Grasrot trener kurs eller ta det i løpet av 

sesongen. Det gjelder både hovedtrener og assistenttrenere. Det bør være to 

trenere per treningsgruppe. 

• Klubben skal ha én trener pr lag i ungdomsfotballen som har 

gjennomført ungdomsfotballkvelden 

• Klubben skal etterstrebe å ha èn trener pr. årskull i barnefotballen som 

minst har ett del kurs fra Grasrot trenerutdanning. 

 

7.3. TRENINGSTILBUD 
 

Klubben ønsker aktiv hospitering for de mest ambisiøse spillerne, der det 

tilrettelegges ved at G/J-14 og G/J-16s treningsdager ikke kolliderer og at 

enkelte spillere får «frikort» til å møte opp på G/J-16s treninger og ta del der.  
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7.4. EKSTRATRENING FOR SPILLERE 10 -  16 ÅR 
 

I fotballsesongen vil klubben tilby ekstratreninger minimum èn lørdag 

formiddag pr. 6. uke, med påfølgende lunsj. Trenerkoordinator får hovedansvar 

for dette.   

8. ALDERSTRINN 15-16 ÅR, UNGDOMSFOTBALL 

Mange 15-16-åringer er fortsatt i puberteten, først og fremst guttene. Samtidig 

er de fleste nå blitt såpass modne rent kroppslig at de responderer bedre på 

flere former for trening. Fortsatt fokus på delferdigheter og teknisk repertoar, 

forståelse av spillet og evne til å skape og løse spillsituasjoner. Spillerne vil i 

større grad være mottakelige for fysisk trening, særlig utholdenhetstrening.  

Mye av utholdenhetstreningen vil komme som en naturlig følge av spill 

treningen, men denne aldersgruppa kan i tillegg ha nytte av 

utholdenhetstrening utenfor selve spillet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Det er og viktig å kunne tilby spillerne et differensiert trenings- og kamptilbud 

for å holde dem i fotballen lengst mulig. Det er kanskje ikke nødvendig at alle er 

på alle treninger? 

 

Viktig i aldersgruppen: 

- Mer modne for lagtaktiske vurderinger og strategisk tenkning, bruk av taktikktavle gir 

større mening. 

- Alderen er preget av sosial utrygghet, og de har gjerne flere ting enn skole og fotball å 

tenke på. I denne aldersgruppen kan de ha varierende konsentrasjon på treningen. 

- Spørsmål som «hvordan er min posisjon i gjengen?», «liker de andre meg?», «er jeg 

inkludert?» etc. opptar mange av spillerne. Fotballtreneren bør bidra til å spre trygghet i 

gruppa. Styrk samholdet i laget og slå ned på tendenser til mobbing og utestenging. 
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9. SKADEFOREBYGGING 
 

Fra og med ungdomsfotballen og opp anbefales alle klubbens lag å benytte seg 

av det skadeforebyggende oppvarmingsprogrammet FIFA 11+. Programmet tar 

ca. 20 minutter å gjennomføre og benyttes før hver trening, mens del 1 av 

programmet benyttes før kamp. 

 

Under finnes lenker til programmet. 

 

Hva er FIFA 11+?: http://f-marc.com/11plus/11plus/ 

Programmet i sin helhet: http://www.f-marc.com/downloads/workbook/11plus_workbook_e.pdf 

Oppsummering/plakat: http://www.f-marc.com/downloads/posters_generic/norwegian.pdf 

Videoer av øvelsene: http://f-marc.com/11plus/exercises/ 

 

Spiller / foreldre melder skader som har oppstått på trening / kamp. 

Skadetelefonen benyttes: Tlf. 987 02033 (åpent alle dager mellom 09:00 – 

21:00). 

https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/2016/idrettens-

skadetelefon/ (vedlegg til Sportsplan) 

 

10. TURNERINGSBESTEMMELSER 
 

10 år og yngre: 

Disse spillerne skal delta i kamper/turneringer i lokalmiljøet (bokommune, 

nabokommune, med inntil en times reise en vei) innen kretsen og 

nabokretsene. 

 

11-12 år: 
Disse spillerne skal delta i kamper/turneringer innen kretsen og nabokretsene.   
Norway Cup er ikke aktuell.  
 
 
 

http://f-marc.com/11plus/11plus/
http://www.f-marc.com/downloads/workbook/11plus_workbook_e.pdf
http://www.f-marc.com/downloads/posters_generic/norwegian.pdf
http://f-marc.com/11plus/exercises/
https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/2016/idrettens-skadetelefon/
https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/2016/idrettens-skadetelefon/
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13-14 år:                                                                                                                                                            
Disse spillerne skal delta i kamper/turneringer innen kretsen. Regionale cuper 
anbefales.  
Norway Cup kan være aktuell. (J16 og G16 har prioritet) 
 
15-16 år:                                                                                                                                                     

Disse spillerne skal delta i kamper/turneringer innen kretsen. Regionale cuper, 

Norway Cup eller en annen National/International cup anbefales. 

J16/G16 kan også delta på NM kvalik hvis nivået er høyt nok til dette. 

Fotballgruppa ønsker at lag i samme aldersgrupper på jenter og gutter drar på 

samme Regionale og National cuper.  

Innsamling av penger på dugnader og salg skal godkjennes i fotballstyret før 

dette kan starte opp. Styret ønsker også at lag som drar på samme cup lager en 

cup gruppe som samarbeider om dugnader osv. Det skal settes opp budsjett 

som må godkjennes i Styret. 

Hva dekker Batnfjord IL:   

Vi dekker påmelding til èn turnering pr lag pr år. Lagleder må melde inn cup-

deltakelse i god tid før.                                                                                                                                                          

 

11. KEEPERTRENING 
 

Klubben ønsker å tilby treningsøkter for keepere som går utenom de andre lags 

ordinære treningstider. Tilbudet gis fra G/J 10 og opp, men innhold og praktisk 

gjennomføring må avtales med de(n) som leder keepertreningene. Særlig skal 

det vektlegges å skape et keeperkollegium og lære keeperne 

oppvarmingsøvelser de kan benytte på ordinære treninger, og tilrettelegge for 

egentrening for de keeperne som ønsker. 

Det kan hentes inn eksterne keepertrenere fra f.eks. Molde eller Kristiansund. 
Ved dårlige forhold på KGB på vinter, så vil det bli keepertrening innendørs i 
Samfunnshuset eller i Gjemneshallen. 
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12. ANNET 
 

Trenervett  
Som trenere har vi en høy stjerne blant spillerne. Det vi sier, og ikke minst 
gjør, påvirker både hodet og beina hos dem. Men også foreldrene ledes - 
indirekte - av oss, så tenk gjennom og etterlev disse fire punktene:  
 
1. Har vi smilet på lur, øker sannsynligheten for at resten er i godt humør.  
2. Skryter vi, øker sannsynligheten for at resten av gjengen skryter av 

hverandre. 
3. Skryter vi av motstanderlagets prestasjoner, påvirker det både eget lag 

og motstanderlaget, og begges supportere.  
4. Gjør vi dommeren god, øker sannsynligheten for at flere gjør det samme.  

 


