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1 Innledning  

 

1.1 Organisasjon 
 
Klubbens organisasjonskart finner dere i Klubbhåndboken. Vi vil her vise hvordan den sportslige delen 
av klubben er organisert. Det er denne delen som sportsplanen omfatter. 
 
Styret i HIL Fotball er klubbens øverste organ (etter årsmøtet) og vil være de som tar avgjørelser i 
viktige prinsipielle saker. Sportslig leder sitter i styret og er også leder av sportslig utvalg. Sportslig 
utvalg (SU) har ansvaret for den løpende sportslige driften i klubben.  
 
Figuren under viser en forenklet skisse over organisasjonen i HIL Fotball. Sportsplanen omfatter 
ansvarsområdet til rollene i den ”grønne delen” av organisasjonen. Klubbhåndboka beskriver 
ansvarsområdet til rollene i den ”blå delen”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Rollebeskrivelser for de ulike rollene er tilgjengelig på klubbens hjemmeside. 
 
Det er viktig å huske på at foreldrene er bærebjelken i det sportslige arbeidet i HIL Fotball. Vi 

rekrutterer nesten utelukkende trenere og lagledere fra foreldregruppa. Engasjerte og 

kunnskapsrike foreldre øker sannsynligheten for gode resultater, sosialt og sportslig. 
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1.2 Hvorfor sportsplan? 
 
Sportsplanen er et felles rammeverk for alle aktørene i HIL Fotball. Målsettingen vår er at all sportslig 
aktivitet (fra barnefotballen til senior) skal være ”klubbstyrt”, dvs. basert på våre felles retningslinjer. 
Dersom trenerne på de ulike lagene følger opp innholdet i sportsplanen, så blir det en mer enhetlig 
utviklingsplan for de ulike alderstrinnene i HIL Fotball. 
 
Med en omforent sportsplan vil trenerne i klubben kunne jobbe ut fra et felles rammeverk. En godt 
implementert sportsplan vil gi alle en felles forståelse av hvordan vi ønsker at det sportslige arbeidet i 
klubben skal foregå og sikre kontinuitet i treningsarbeidet. 
 
Rammeverket vil sikre at trenere kan gå inn på hvilket som helst alderstrinn, vite hvilken 
fotballforståelse og teknisk grunnlag som skal være etablert, og kunne bygge videre på dette i 
treningsopplegget. Skifte av trenere fra ett år til et annet vil med dette være enklere. 
Spillerne vil få et tydelig søkelys på hvilke ferdigheter som det arbeides med til enhver tid, og 
derigjennom få muligheten til å finpusse på oppgavene enda mer. Terskelen for hospitering på nivåer 
over blir lavere, da spillerne har det samme grunnlaget. 
 
Sist, men ikke minst – med en sportsplan, får HIL Fotball sine trenere og lagledere et verktøy til å 
forberede treningene og årsplanen for sine respektive lag. Målsettingen er at alle lag skal bruke planen 
aktivt i planlegging og gjennomføring av det sportslige arbeidet.  
 
For alle administrative rutiner og prosesser, herunder økonomi, henviser vi til Klubbhåndboken. 
 

1.3 Prosess 
 
SU er ansvarlig for utarbeidelse og vedlikehold av klubbens sportsplan. Sportsplanen skal tilfredsstille 
kravene som stilles gjennom Kvalitetsklubbprosjektet til fotballkretsen (nivå 1).  
 
SU vil årlig etter sesongslutt eller ved behov evaluere innholdet i sportsplanen med bakgrunn i 
tilbakemeldingen fra trenerne, trener- og spillerutvikler, dommere, lagledere (årsrapport for laget) og 
øvrige involverte. Denne erfaringsutvekslingen vil sikre en kontinuerlig forbedring av klubbens 
planverk.  
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2 Målsettinger  

 

2.1 Klubbens kjerneverdi 
 
HIL Fotball skal være en trygg og inkluderende arena 
for unger, ungdommer og voksne til å spille- og delta i 
fotball, på og utenfor banen. Alle lag skal jobbe aktivt 
mot mobbing og utestenging. 
 
«Alle på banen» er klubbens kjerneverdi og er definert 
slik av våre trenere og foreldre: 
 
- Vi skal gi et tilbud til alle - fra de som har kommet kortest til de som har kommet lengst i sin 

ferdighetsutvikling. Dette skal sikres gjennom tilpasset kamp- og treningstilbud. 
- Vi ønsker å inkludere barn og ungdom med spesielle behov  
- Alle som ønsker å bidra skal få lov til det. Roller utenfor banen er like viktige. 
- Vi ønsker oss en aktiv veterangruppe. 
- Vi ser på foreldre som viktige ressurser og ønsker dem med på trening, kamp og sosiale 

arrangementer. 
- Vi er alle gode på ulike ting og verdifulle for ungene våre og klubben! 
- Vi ønsker også å rekruttere spillere til andre funksjoner etter hvert, herunder trenere, lagledere, 

dommere og øvrig støtteapparat. 
 

Våre trenere og foreldre ønsker at HIL Fotball skal beskrives med følgende ord: 
 
- KVALITETSKLUBB 

- INKLUDERENDE 

- UTVIKLENDE 

 

2.2 Klubbens hovedmålsettinger  
 
1. Få med flest mulig, lengst mulig, best mulig. 

 
2. Vi ønsker å være en klubbstyrt klubb. «Klubben som sjef» betyr at alle lag skal følge våre felles 

retningslinjer som er nedfelt i Sportsplan og Klubbhåndboka.  
 

3. Vi ønsker å jobbe bevisst med klubbfølelse på tvers av lagsgrenser. Dette for å utnytte hverandres 
kvaliteter, bedre det sosiale på tvers av lagene og gjøre det enklere med flytting av spillere mellom 
lag. 

 
4. Vi ønsker å ha et spesielt fokus på å utvikle kompetente ledere, foreldretrenere og dommere. Vi vil 

oppfordre trenere og ledere til å delta på kurs. 
 

5. HIL Fotball ønsker å tilby et godt og differensiert sportslig tilbud. Vi skal drive en klubb hvor alle 
blir sett og får like muligheter til å utvikle fotballfaglige og sosiale ferdigheter, uavhengig av nivå.  

 
6. HIL Fotball ønsker å fremstå på en positiv måte overfor samfunnet for øvrig, også i møtet med 

andre klubber, lag og enkeltspillere. 
 

7. HIL Fotball ønsker å gi et tilbud til alle årsklasser for begge kjønn, inkludert junior og senior. 
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3 Verdier og holdninger  

 
Retningslinjer gitt av Norges Fotballforbund og Fair Play er grunnleggende for all aktivitet i regi av HIL 
Fotball. Fotball for alle bygger på NFFs visjon om «fotballglede, muligheter og utfordringer for alle». 
 
Vi skal ha et bredere fokus enn resultat og være bevisste oppgaven vår med å holde barn og ungdom i 
aktivitet så lenge som mulig. 
 

3.1 Huskelapp for spillere 
 
På banen skal den enkelte spiller: 
 
- Vise respekt for dommere, medspillere, trenere og motstandere. 
- Alltid akseptere dommeren sin avgjørelse. 
- Ta seier og tap med fornuft. Arroganse tolereres ikke. Dersom vi taper, skal dette brukes til noe 

konstruktivt – vi må lære noe av det. 
- Være konsentrerte og ikke forstyrre andre under trening og kamp 
- Bidra til å gjøre trening og kamp til en positiv opplevelse for alle på laget. Husk at din oppførsel 

påvirker de rundt deg. 
- Ta ansvar for eget og andres utstyr, herunder holde orden på lagsutstyr og anlegg. 
- Vise respekt for andre sin tid. Møt opp tidsnok til trening, kamp, møte o.l. 
- Stanse all aktivitet og lytte ved fløytesignal fra dommer eller trener (fløytesignal = stopp) 
- Ta initiativ til egentrening (med og uten ball) utenfor organisert trening, gjerne gjennom andre 

idretter 
- Være tolerant i forhold til at: 

▪ Medspillere gjør feil. Vi gjør alle feil i fotball og dette skal vi bruke til å lære noe av. Ikke kjeft 
på eller bli sur på den som gjør feil. 

▪ Trenere/ledere gjør også feil. Ta opp ting du er uenig i etter trening eller på møter. 
▪ Dommere gjør feil – husk at å dømme er vanskelig. Respekter dommerens avgjørelser og aldri 

vise uenighet, verken under eller etter kamp. 
 
Utenfor banen skal den enkelte spiller: 
 
- Være lojal mot klubbens og dens kjerneverdier. Herunder si NEI til utestenging og mobbing. 
- Utøve god folkeskikk i møte med andre mennesker. 
- Respektere at andre mennesker kan ha andre meninger, lær å lytte til andre. 
- Vise stolthet overfor klubben og sørge for at klubbens renommé blir godt ivaretatt. 
- Delta aktivt på møter i regi av klubben. Gi ditt syn til kjenne, slik at vi kan bruke dette til å utvikle 

klubben videre (ikke bare diskutere i små grupper etter trening og kamp). 
- Ta avstand fra bruk av røyk, snus og rusmidler. 
 
Vi viser her til Fair Play kontrakten under punkt 9.2. 
 
 

3.2 Huskelapp for trenere og ledere 
 
Vi ønsker et miljø med engasjerte voksne som bryr seg om ungene og som bidrar til at unger og 
ungdom opplever at de blir sett/hørt og tatt på alvor. Vi skal bygge vår egen klubbkultur gjennom 
samhold. Alle skal få oppleve at kamp og trening er morsomt. Trenere og lagledere skal jobbe for å gi 
alle på laget oppmerksomhet og oppfølging. Ensidig oppmerksomhet mot enkelte spillere/grupper 
bidrar til en opplevelse av å være mindre betydningsfull og vil kunne medføre et utenforskap vi som 
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klubb ikke ønsker. Trenere og lagledere skal gå foran som gode eksempler ved å vise toleranse, respekt 
og positivitet overfor hverandre, og overfor motstandere og dommere på kamp. 
 
Trygge unger trives og utvikler seg. Det å mestre noe, prøve noe nytt, ta en utfordring, kanskje få til sin 
første pasning eller takling, for ikke å snakke om å score sitt første mål, utløser glede og engasjement. 
Trivsel skapes i et trygt miljø sammen med følelsen av mestring, tilpasset til hver enkelt spiller sitt nivå. 
I barnefotballen er det leken og det sosiale som er viktigst. I ungdomsfotballen teller resultatene mer 
for noen, mens andre har fortsatt fellesskapet med vennene som den viktigste motivasjonsfaktoren.       
I HIL Fotball er alle som vil delta like viktige.  
 
Frafallet i ungdomsfotballen er en langt større trussel mot aktivitetene våre, enn at noen enkeltspillere 
ikke har den samme utviklingen i sportslige ferdigheter. Husk at målet er å få med flest mulig, lengst 
mulig, best mulig. Jevne lag, lik oppmerksomhet overfor alle spillere og bevissthet rundt betydningen 
av spilletid er viktig virkemidler som bidrar til å forhindre frafall. Utvikling av enkeltspillere kan vi løse 
ved differensiering og andre virkemidler.  
 
Det er spesielt viktig at alle trenere/tillitsvalgte i HIL Fotball kjenner til og utfører oppgavene sine i 
samsvar med de grunnverdiene og retningslinjene som klubben legger opp til. Gode og sunne 
holdninger skal prege HIL Fotball. Holdningene skal synliggjøres og forankres i alle som representerer 
klubben dvs. spillere, trenere, foreldre etc. Trenere og lagledere har et spesielt ansvar i å følge opp 
spillere som gir uttrykk for at de vil slutten.  
 
Kjøreregler for trenere/ledere er: 
 
- Vær klar over at din egen oppførsel er viktig. Barn gjør som du gjør – ikke som du sier. Husk at du 

er en rollemodell.  
- Vis respekt for alle, herunder egne spillere, motspillere, dommere, foreldre og klubben. 
- Ikke snakk nedlatende om andre lag eller dommere. 
- Hold deg til NFFs spillerregler og kampreglement! 
- Huske at spillernes utvikling er viktigere enn selve kampresultatet. 
- Snakk positivt i medgang og spesielt i motgang.  
- I stedet for å rope «bra» bør vi fortelle spillerne hva vi mener var bra. 
- Sørg for at alle spillerne blir sett og får tilbakemelding. 
- Gi alle spillerne de samme mulighetene.  
- Forebygg mobbing. Mobbing av medspillere, motstandere eller andre aksepteres ikke – hverken på 

eller utenfor banen. 
- Ta avstand fra røyk, snus og rusmidler. Husk at du er rollemodell for de unge også på dette 

området.  
- Slå ned på negativt snakk og banning på og utenom banen. 
- Vis respekt for klubbens retningslinjer. Vi ønsker at all aktivitet skal være klubbstyrt. Klubb, trener 

og foreldre må samarbeide for å nå klubbens felles mål. 
- Vær med å skape et godt klubbmiljø for spillere, trenere, dommere, ledere og foreldre.  
- Vær stolt av å representere klubben. Det smitter over på barn og unge. 
- Vær observant på kravmentaliteten fra spillere, foreldre/foresatte (fotball, fritidsutstyr, reiser 

etc.). Arbeid for å holde dette på et fornuftig nivå. 
- Snu ikke ryggen til når det skjer forseelser mot klubbens retningslinjer. Ta opp forholdet med den 

det gjelder og husk å gi alle involverte muligheten til å forklare seg. I de tilfeller det er behov for 
reaksjoner, ønsker vi at evt. irettesettelser gis i enerom (under fire øyne). For de minste barna må 
man også involvere foreldrene.   

- Hold deg faglig oppdatert og ta del i de kurs og arrangementer som klubben tilbyr.  
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3.3 Huskelapp for foreldre 
 
HIL Fotball drives på frivillig basis. Foreldrene er derfor en svært viktig ressurs for klubben.  HIL Fotball 
er helt avhengig av engasjerte foreldre som involverer seg i klubben gjennom å stille opp som trenere, 
lagledere, styremedlemmer/andre verv eller på andre måter. En stor og engasjert foreldregruppe 
rundt det enkelte lag er også viktig for at ungene skal trives best mulig i klubben og bidrar sterkt til å 
redusere frafallet fra fotballen i ungdomsårene.  
 
Vi tror at med engasjerte foreldre får vi også mer engasjerte unger som bidrar positivt til at de selv får 
en trygg og god oppvekst i nærmiljøet. For klubben betyr det at vi kan tilby flere unger et godt sportslig 
og sosialt tilbud. Foreldrerollen er svært viktig og derfor ønsker vi at foreldrene stiller opp når klubben 
trenger det. Da utvikles klubben til å bli det vi alle ønsker at den skal være - en trygg og positiv arena 
for ungene. 
 
- Engasjer deg for lagets og klubbens beste. 
- Still opp og vær positiv når klubben trenger deg. 
- Oppmuntre ungene på en positiv måte til å komme på trening. 
- Vis respekt for andre - ikke røyk på sidelinja.  
- Husk at barna gjør som du gjør - ikke som du sier. 
 
Foreldrevettreglene til NFF (Fair Play) gir mange gode tips om hvordan vi som foresatte og foreldre 
best kan bidra til å gjøre barnefotballen til en opplevelse for barna. Disse er:  
 
1. Møt opp til kamp og trening - barna ønsker det. 
2. Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen - ikke bare din datter eller sønn.  
3. Oppmuntre i medgang og motgang - ikke gi kritikk. 
4. Respekter lagleders bruk av spillere - ikke forsøk å påvirke han/henne under kampen. Konstruktiv 

dialog tas med trener og klubb i etterkant. 
5. Se på dommeren som en veileder – ikke kritiser avgjørelsene.  
6. Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta - ikke øve press.   
7. Spør om kampen var morsom og spennende - ikke bare om resultatet. 
8. Sørg for riktig og fornuftig utstyr - ikke overdriv.  
9. Vis respekt for arbeidet klubben gjør – ta initiativ til å delta på foreldremøter for å avklare 

holdninger og ambisjoner.  
10. Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball - ikke du.  
 

3.4 Forholdet til andre idretter/klubber 
 

3.4.1 Andre idretter 

 
HIL Fotball er positiv til at barna driver med annen fysisk aktivitet utenom fotball. All fysisk aktivitet er 
positiv for barnas utvikling. Dette gjelder også om slik aktivitet medfører redusert deltakelse i 
fotballen. HIL Fotball støtter opp under allsidighet. Det forventes derfor at man utenfor 
kjernesesongen søker å finne fleksible løsninger med andre idretter som er i hovedsesong (f.eks. 
håndball og ski). Det vises ellers til overordnet avtale mellom HIL Fotball og HIL Håndball. Etter hvert 
som barna blir større kan det bli aktuelt å velge en idrett, selv om HIL Fotball støtter allsidighet helt 
opp på seniornivå.  
 
HIL Fotball forventer at sine trenere tar ansvar for en god dialog med trenere i andre idretter der man 
holder aktivitet utover kjernesesongen til fotball, spesielt med håndball. Det skal legges til rette for at 
spillerne så lenge som mulig kan delta på flere idretter, men det krever god samhandling mellom 
treneren i de ulike idrettene. Deltagelse i flere idretter skal ikke gå på bekostning av spilletid eller 
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oppmerksomhet hos oss i fotball. Det pålegges også trenere å sikre at aktivitet som legges inn i 
hverandres hovedsesong ikke kommer i konflikt med hverandre. 
 

3.4.2 Andre klubber 

 
HIL Fotball ønsker primært å kunne stille lag i alle klasser for begge kjønn opp til senior. Dersom 
grunnlaget for dette ikke er til stede, ønsker vi å samarbeide med våre naboklubber for fortsatt              
å kunne gi et tilbud, og gjennom det unngå frafall fra fotballen. HIL Fotball ønsker ikke at enkeltspillere 
på eget initiativ skal trene med lag på andre klubber. Samarbeid med andre skal være klubbstyrt. 
 

3.4.3 Andre lag i egen klubb 

 
HIL Fotball oppfordrer til at lagene, når det er naturlig, samarbeider på tvers av årsklassene. Dette 
gjelder både sportslig og på trenersiden. Kompetanseoverføring mellom trenere og spillere vil styrke 
kvaliteten og klubbfølelsen.  
 
En utfordring som følge av frafall i ungdomsfotballen er at en får gradvis stadig mindre 
treningsgrupper- og kamptropper. Når treningsgruppen blir liten, er det i liten grad praktisk 
gjennomførbart å praktisere differensiering og tilpasset tilbud til den enkeltes ambisjon og 
ferdighetsnivå. HIL Fotball oppfordrer derfor til samarbeid på tvers av årsklassene og der man sammen 
finner gode ordninger for å tilpasse og tilrettelegge aktiviteten slik at man motvirker frafall.  
Like viktig som satsning på de mest motiverte er breddesatsningen for de øvrige spillerne, også her 
kunne differensierte treninger på tvers av årsklasser virke motiverende på spillerne, blant annet mht. 
det å få til større treningsgrupper. Dette kan gjøres i samarbeid med trenerveileder i HIL Fotball.  
 
Samarbeid kan skje i form av fellestreninger, trenerutveksling, fadderordninger eller lignende. Se mer 
om dette under punkt 4 under. 
 

3.4.4 Samfunnet for øvrig 

 
HIL Fotball er bevisst sin rolle som en viktig samfunnsaktør i nærmiljøet. HIL Fotball ønsker å arbeide 
aktivt for at barn og ungdom skal få gode og sunne holdninger i forhold til blant annet: 
 
- Mobbing 
- Inkludering og respekt 
- Rus og alkohol 
- Snus og røyk 
- Sunne matvaner 
- Ta vare på utstyr og anlegg 
 

3.4.5 Samlinger i regi av fotballkretsen 

 
HIL Fotball er positive til spillerutviklingstiltak og trener-/lederutviklingstiltak gjennom fotballkretsen. 
 
NFF Trøndelag Landslagskolen har som intensjon å identifisere, stimulere og utvikle våre mest lovende 
12 – 16 åringer. Målet er å identifisere spillere som har et eierskap til egen utvikling, og som kan 
utvikle seg til toppspillere på nasjonalt og internasjonalt nivå. Gjennom Landslagskolens ulike nivåer og 
et felles sett kriterier skal de «riktige» spillerne identifiseres inn mot aldersbestemte landslag. 
 
Dette skjer gjennom en serie samlinger. Tilbudet organiseres av egne soneansvarlige og sonetrenere 
som velges ut av kretsen.  
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Slike samlinger vil av naturlige årsaker ikke kunne tilbys alle på laget. Dette vil være et tilbud til de som 
har kommet lengst i sin ferdighetsutvikling. Klubben mener det er viktig at de spillerne som har 
kommet lengst i sin ferdighetsutvikling får prøve seg på kretsens samlinger, og slik møte utfordringer 
som de ikke kan tilbys i egen klubb.  
 
HIL Fotball understreker at man ikke ønsker at slike samlinger skal ha et hovedfokus. Det er viktigere å 
fokusere på å utvikle et godt tilbud i egen klubb gjennom kompetente trenere og ledere  
 
Ved alle slike kretssamlinger er det viktig å forberede spillerne på at nåløyet for å komme med på 
videre samlinger er svært trangt.  
 
Ungdomsfotballansvarlig i Sportslig utvalg har et særlig ansvar for å følge opp trenerne i de aktuelle 
lagene slik at utvelgelse og vurderinger kvalitetssikres. 
 
 

4 Sportslig rammeverk  

4.1 Jevnbyrdighet 
 
I barnefotballen skal alle få delta med like muligheter. Topping av lag betyr at noen får spille vesentlig 
mer enn andre og at de beste settes på samme lag, og dette skal ikke forekomme i barnefotballen. 
Topping innebærer også at man setter sammen lag som ikke fremstår jevne. Ved jevne lag påser man 
at spillerne fordeles likt i de ulike lagene ut fra ulike ferdighetsnivå. De som har kommet lengst 
plasseres ikke i samme lag. Jevnbyrdighet skal også bidra til at man får noenlunde jevn motstand i 
både kamp og trening. Dette bidrar til å skape spenning, glede og engasjement.  Jevnbyrdighet er en 
forutsetning for at spillerne skal oppleve trygghet og mestring. 
 
Trenere og foreldre i HIL Fotball har sagt dette om hvordan vi kan sikre jevnbyrdighet: 
 
- Gi utfordringer i forhold til nivå. 
- Ha fokus på utvikling-ikke resultat. 
- Gi alle like muligheter til å prestere. 
- Vær dynamisk i lagdeling; ha evne til å se-å gjøre fortløpende endringer. 
- Kjenn egne spillere- og se enkeltspilleren! 
 

4.2 Spilletid  
 
Gjennom sesongen skal alle spillerne på laget ha tilnærmet lik spilletid – ingen fotballspillere liker å 
sitte på benken. Trenerne skal også rullere på hvem som starter hver kamp. Lagsammensetningen skal 
som hovedregel ta utgangspunkt i prinsippet om jevnbyrdighet. Hvis klubben har flere lag pr. 
aldersklasse skal man i barnefotballen forsøke å lage jevne lag slik at alle har like forutsetninger for 
gode lagprestasjoner på banen. I tillegg unngår man da topping innad i lagene. Hospitanter skal ikke 
benyttes på bekostning av lagets egne spillere.  
 
Spilletid er et av områdene det forventes at trenerne er særlig oppmerksomme på. Det forventes en 
åpen dialog med foreldregruppa på dette med spilletid og lagsammensetning. Spilletid går ikke bare på 
antall spilte minutter i kamp, men også antall spilte kamper gjennom en sesong. Trenerne skal ta 
ansvar for god dialog med foreldregruppa og ha en tydelig oversikt over inndeling i lag og antall spilte 
kamper. Mangelfull dialog på disse områdene vil kunne bidra til konflikter innad i gruppen.  
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4.2.1 Differensiering 

 
Differensiering betyr at trenings- og 
kamptilbudene i størst mulig grad er tilpasset 
enkeltspilleres ferdigheter, motivasjon, ønsker og 
behov. Det er viktig at differensiering styres av 
klubben. Spillerne skal som hovedprinsipp trene og 
spille kamper sammen med sitt eget årskull. I noen 
tilfeller kan det være aktuelt å gi et ekstra tilbud til 
de som har kommet lengst innen hvert årskull.  
Ved bruk av differensiering er det viktig at 
trenerne er bevisst sin rolle og gir oppmerksomhet 
og veiledning til alle gruppene. 
 
Samarbeid på og mellom årskull gir muligheter for 
å viske ut kunstige skiller mellom ulike lag, og 
setter klubben og spilleren i sentrum. Dette gir 
gode forutsetninger for differensiering og et 
tilpasset trenings- og kamptilbud – tilpasset den 
enkelte spillers nivå. 
 
På treningene bør vi tilstrebe å gi ulike utfordringer til spillerne ut i fra ferdighetsnivå. Ikke la alle 
aktivitetene ha lik vanskelighetsgrad, og velg aktivt øvelser hvor det er mulig å tilpasse 
vanskelighetsgraden. Dette vil bedre forutsetningene for mestring. Flytsonemodellen (se til høyre) er 
godt egnet til å forstå og begrunne behovet for differensiert læring. Modellen viser sammenheng 
mellom ferdigheter og utfordringer.  
 
De gode opplevelsene (flytsonen) kommer når utfordringene er tilpasset ferdighetene. Trygghet, 
utfordringer og mestring bidrar til trivsel. Blir utfordringen for liten, vil spilleren raskt miste interessen 
og aktiviteten oppfattes som kjedelig. Blir utfordringene for store, kan spillerne bli utrygge og 
engstelige.  
 
Vi kan også differensiere gjennom frivillig trening, slik at de som har lyst får mulighet til å trene enda 
mer. Dette kan være åpne ekstratreninger på tvers av lagsgrenser, lørdagstrening, trening etter skolen 
etc.  
 
Det er viktig å variere gruppesammensetning 

slik at dine spillere møter ulik motstand på 

trening. Det ideelle i løpet av ett år er å spille og 
trene: 
 
- 1/3 av tida med og mot spillere som har 

kommet lengre enn en selv  
- 1/3 av tida med og mot de som er på samme 

nivå som en selv 
- 1/3 av tida med og mot spillere som ennå 

ikke har kommet så langt i sin 
spillerutvikling. 

 
Denne fordelingen gir bedre læringseffekt, ikke 
minst knyttet til mesterlære og dermed også økt trivsel. 
 
Trenerne skal fordele oppmerksomhet til alle spillere i laget uavhengig av ferdighetsnivå.  
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Trenere og foreldre i HIL Fotball har sagt dette om hvordan vi kan gjennomføre differensiering: 
 
- Dele opp i grupper etter nivå. Varier gruppene slik at man noen ganger spiller med/mot 

jevnbyrdige og noen ganger spiller med/mot de som er bedre enn seg selv (mesterlære). 
- Ulike felt med ulike øvelser. 
- Flytte spillere hvis nivået blir for vanskelig dynamisk prosess gjennom økta. 
- Flere voksenpersoner på trening gir muligheter for flere grupper. 
- Trenere med høyest kompetanse trener like ofte de som har kommet kortest i sin 

ferdighetsutvikling. 
- Ta hensyn til sosiale relasjoner ved inndeling etter nivå. 
- Forsøk alltid å starte og avslutt økta sammen som en gruppe. 

 

4.2.2 Hospitering 

 
Generelt om hospitering 

 
Hospitering er en form for differensiering der spillere i perioder får trene og spille på lag i høyere 
aldersklasser. Hospitering er i utgangspunktet ment som et tillegg til trening og kamper på eget 
alderstrinn, men kan også foregå ved at spillere erstatter en eller flere ukentlige treninger sammen 
med egen årsklasse, med treninger sammen med lag i høyere aldersklasser.  
 
Gode hospiteringsordninger er et viktig virkemiddel for læring generelt og mesterlæring spesielt. Dette 
er kanskje det viktigste tiltaket i forhold å gi et godt tilbud til de spillerne som har et høyere 
ferdighetsnivå. Husk at spillerens behov skal stå i sentrum. Det er enkeltspillerens behov for 
utfordringer i en prestasjonsgruppe med høyere nivå enn det vi kan tilby i eget lag som skal være 
drivende faktor for hospitering. 
 
Kun spillere som er modne nok med hensyn til holdninger, motivasjon, oppførsel og ferdigheter er 
aktuelle for hospiteringsordningen. Flytsoneprinsippet, og hvor moden spilleren, miljøet og foreldrene 
er for «å tåle hospiteringen», er avgjørende for om spillere får lov til å prøve seg på høyere nivåer.  
 
Skal spillerne trives når de trener sammen med et eldre årskull, er flytsonemodellen på og utenfor 
banen avgjørende. At spilleren gjenkjenner fotballfaglige temaer, er viktig for å skape trygghet på 
treningsfeltet. Slik presses spilleren i rom og tid blant spillere som har kommet lenger. Spilleren blir 
utfordret. Vellykkede hospiteringsordninger krever fotballfaglig samkjøring mellom årskull. 
 
Hospiteringsordninger avtales direkte mellom treningsgruppene og vil som hovedregel initieres av 
hovedtrener for den aktuelle spilleren. Hospitering skal skje etter vurdering og samtaler mellom spiller, 
foreldre og trenere. Det er viktig at man sammen med foreldrene vurderer om totalbelastningen for 
den enkelte spiller blir for stor ved hospitering. Dette er spesielt aktuelt i ungdomsfotballen. 
Hospitering er klubbstyrt, og de enkelte årsklassene kan ikke nekte å legge til rette for hospitering på 
trening. Bruk av hospitanter skal heller ikke gå på bekostning av spillere i egen spillergruppe og om 
man benytter seg av hospitanter i kamp skal disse være et supplement til og ikke på bekostning av 
egne spillere.  
 
Sportslig utvalg skal involveres når det oppstår uenighet om gjennomføring av hospitering.  
 
Kriterier for hospitering i HIL Fotball 

 
HIL Fotball anbefaler at man kan starte med hospitering når man går over til 7er fotball. Det vil si det 
året de fyller 10. Det er da taktikk og formasjoner kommer inn, og selv om du dominerer stort på 5er  
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fotball, er det andre kriterier som slår inn når man begynner med 7er. Men for enkelte spiller kan det 
være hensiktsmessig å hospitere allerede siste del av sesongen man spiller 5er. I ungdomsfotballen (fra 
13 år) skal man benytte hospitering aktivt, der dette er naturlig. Trenere skal legge til rette for dette. 
 
For at en spiller skal bli en del av hospiteringsordningen må han/hun oppfylle følgende hovedkriterier:  
 
- Spilleren skal være dominerende både på trening og i kamp for sitt lag, også sett i forhold til 

motstanderlag.  
- Spilleren skal vise ekstra stor interesse for fotballen.  
- Spilleren skal være flink til å melde fravær, også når dette skyldes aktivitet i annen idrett. 
- Spilleren som hospiterer, skal ikke trekke ned nivået på treningsgruppen han/hun hospiterer på. 
- Spilleren og hans/hennes foreldre må ønske å være en del av hospiteringsordningen, og skal ha det 

siste ordet i en slik vurdering.  
 
Mulige modeller for hospitering er: 
 
- 1 treningsøkt per uke over noe tid/hele året  
- 1-2 hele uker med de eldre - tilbake til egen gruppe – går i sykluser  
- Kun med på trening  
- Deltar på trening og i noen kamper 
 
Retningslinjer for HIL Fotball: 

 
- Ordningen skal evalueres fortløpende.  
- Ved kollisjon mellom kamp på eget lag og kamp for lag på høyere nivå, skal eget lag prioriteres. 

Ved kollisjon mellom egen trening og kamp i årsklasse over, kan kamp på årsklassen over 
prioriteres.  

- Hospitering skal ikke gå ut over skolegang og ikke bidra til en for stor totalbelastning for spilleren.  
- Viser spilleren holdninger som ikke er akseptable – for eksempel ved å gi inntrykk av at han/hun er 

bedre enn jevngamle, skal dette tas opp med spilleren og foresatt. Fortsetter oppførselen, skal 
hospiteringen avsluttes. 
 

4.3 Lån av spillere 
 
Lån av spillere må ikke forveksles med hospitering. Lån av spillere er situasjonsbestemt og ikke en 
permanent ordning. Generelle prinsipper for lån av spiller er: 
 
- Lån av spillere fra et lag til et annet gjøres når laget mangler spiller til å gjennomføre en enkelt 

kamp.  
- Spiller må være moden for det laget den lånes ut til. 
- Lån av spillere skal alltid skje etter avtale mellom trenerne på de respektive lag. 
- Alle lån av spillere skal skje i henhold til reglement fra krets og forbund.  
- Roter mellom spillerne hvis flere er aktuelle for utlån. 
 
Det er trener/lagleder på det laget som låner ut spillere, som bestemmer hvilke spillere som er 
aktuelle. Som ved hospitering stilles det også her krav til de spillerne som skal lånes ut til eldre lag:  
 
- Spillerne må ha gode ferdigheter og holdninger. 
- Som for hospitering må utlån være et tillegg til treninger/kamper på eget lag.  
- Utlån skal ikke gå ut over skolegang eller bidra til en for stor totalbelastning for spilleren.  
- Dersom spilleren viser holdninger som ikke er akseptable – for eksempel ved å gi inntrykk av at 

han/hun er bedre enn jevngamle, skal dette tas opp med spilleren og foresatt. Fortsetter 
oppførselen, skal spilleren ikke lenger lånes ut.  
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4.4 Påmelding av lag 
 
Ingen lag er tjent med å vinne eller tape med 10-15 mål. I barnefotballen gjelder derfor et 
grunnleggende prinsipp om jevne lag. Til og med 12 års klassen skal lagene fordeles slik at de blir mest 
mulig jevne. Det anbefales videre at man også roterer litt på lagene. Målsettingen er at alle spillere og 
lag skal ha like gode sjanser for å få en seier. 
 
Kravet om jevne lag kan gjøre at nære venner (gutter/jenter) som er blant de med de beste ferdigheter 
i sin årgang, som hovedregel ikke får spille på samme lag. Her må man tilstrebe å rotere på spillerne, 
slik at også disse unntaksvis får spille på samme lag. 
 
I ungdomsfotballen (fra 13 år) spilles det seriespill. Lagene er inndelt i divisjoner etter nivå. Hvilken 
divisjon man melder opp lag i bør vurderes ut fra:  
 
1. resultater fra fjorårssesongen 
2. endringer i spillerstallen 
3. motivasjon/treningsvilje i gruppen, ønsker spillerne å satse eller er de med mest pga. det sosiale 
4. summen av annen aktivitet (andre idretter m.m.)  
 
Igjen er målet er å komme i en divisjon hvor man både vinner og taper kamper - jevnbyrdighet! Videre 
ønsker vi å melde på lag slik at alle spillerne får mest mulig (ønsket) spilletid. Det går fint an å melde på 
lag i ulike størrelser (7-er, 9-er og 11-er), avhengig av hvor mange spillere man har tilgjengelig. Hvis 
antallet spillere på et årskull går dårlig opp med ideelt antall spillere, kan man forsøke å få til et 
samarbeid på tvers av årgangene. 
 
Når det meldes på flere lag skal trenere og lagleder jobbe aktivt for at ikke oppstår et A- og B-lag innad 
i spillergruppa. Lagfølelse og felles ansvar for hele spillergruppa er viktig. Alle spillere bør få mulighet 
til å prøve spill i de ulike spillformene. 
 
Merk at det stilles en del spesielle krav for kvalifiseringsspill til 0. divisjon for de eldste årskullene 
(G/J16 år og G/J 19 år). Det er viktig at lagene som ønsker å forsøke å kvalifisere seg setter seg inn i 
disse. 
 
Forslag til påmelding av lag skal godkjennes av Sportslig utvalg før det rapporteres inn til kretsen 
gjennom FIKS ansvarlig i klubben. 
 

4.5 Fellestreninger 
 
HIL Fotball ønsker å tilby aldersblandede fellestreninger i regi av klubben. Slike treninger skal være et 
supplement til den tradisjonelle lagsaktiviteten. Det skal være et tilbud for de som er motivert for og 
ønsker å trene og utvikle seg som fotballspillere. Bakgrunnen for et slik tilbud er at spillere ikke skal 
trenge å se til private aktører/aktører utenfor klubb får et ekstra fotballtilbud. Aktiviteten skal være 
klubbstyrt. Aldersblandede fellestreninger skal være et tilbud både til jentespillere og guttespillere.  
SU og trenerveileder er ansvarlig for planlegging, og trenerne for de ulike årsklassene vil kunne være 
delansvarlige for gjennomføring.                         
 
Målsettingen med fellestreningene er: 
 
- Kulturbygging og styrking av miljø og klubbfølelse. 
- Bidra til å hindre frafall gjennom et godt differensiert tilbud til de som har kommet lengst i sin 

utvikling. 
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- Spillerne blir kjent på tvers av årskull – og kjønn. Dette er positivt når man senere skal slå sammen 
treningsgruppene. 

- Trenerne kan samarbeide på tvers av lag og utveksle erfaringer på treningsfeltet. 
- Vi kan differensiere og oppnå jevnbyrdighet på tvers av årskullene 
- Ekstra trening for de som er motiverte. Spillerutviklingstiltak. 
 
Treningssamarbeid 

 
I enkelte tilfeller kan det være aktuelt å inngå et mer formelt treningssamarbeid mellom 2 lag/årskull. 
Dette kan gjøres i form av faste treninger sammen eller ekstra treninger. Trenerteamet for de 
involverte lagene er ansvarlig for opplegget. 
 
Målsetting med slike samarbeidstreninger er: 
 
- Treningsgrupper med få spillere vil få bedre kvalitet på sine treninger 
- Samarbeid og læring mellom trenerteam fra ulike årskull 
 

4.6 Turneringsbestemmelser 
 
HIL Fotball følger NFF’s turneringsbestemmelser både ved arrangement i egen klubb og ved deltakelse 
i eksterne arrangementer. Hovedprinsippene for egne arrangementer er: 
 
- Turneringer der alle lag får spille like mange kamper. 
- Turneringer der alle får premie. 
- Turneringer der en tar hensyn til jevnbyrdige kamper (Monrad-systemet). 
- Klubben søker alltid sin krets om godkjennelse. 
- Klubben velger eksterne turneringer som også tar utgangspunkt i NFFs turneringsbestemmelser. 
 
Retningslinjer for deltakelse på eksterne cuper finner dere under kapittel 7. 
 

4.7 Fotballskole/«kick-off» 
 
HIL Fotball arrangerer en intern fotballskole/«kick-off» for aldersgruppen 6-12 år i perioden mars-april 
hvert år. Fotballskolen er tenkt å fungere som en sesongstart for barnefotballen og er et aktivt 
rekrutteringstiltak. For de yngste (6 år) er dette første kontakten med HIL Fotball. Bidrag fra eldre 
årskull bidrar til involvering i klubbens arbeid med å rekruttere og engasjere, samt skape positive 
relasjoner til idretten og på tvers av årskullene. Dette arrangementet er også en viktig treningsarena 
for klubbdommere.  
 

4.8 Fotballpluss skolefritidsordning 
 
HIL Fotball tilbyr også en egen skolefritidsordning «Fotballpluss». Fotballpluss er åpen for alle i 
barnefotballen og holder åpent 2 dager i uken på Sveberg og 3 dager i uken i Hommelvik. Mer info om 
denne finner dere på HIL Fotball sin nettside www.hommelvikfotball.no. 
  

http://www.hommelvikfotball.no/
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5 Sportslige fokusområder 

 

5.1 Trenerveileder 
 

Denne rollen er sentral for å forankre Sportsplan ut til trenere og spillere. Kvalitet på feltet i barne- og 
ungdomsfotball er avgjørende for fotballglede, muligheter og utfordringer for alle.  HIL Fotball mener 
at rollen som trenerveileder er en viktig rolle i klubben. Trenerveileder er ansvarlig for at klubbens 
trenere er skolert til å gjøre en best mulig jobb for våre fotballspillere, både på trening og i kamp. De 
sentrale ansvarsområdene er rekruttering og oppfølging av trenere, holde Grasrottrenerkurs og 
gjennomføre konkrete tiltak at sportsplanen blir fulgt samt ansvar for trenerforum. 
 
Trenerveileder vil også kunne være samtale-/sparringpartner ved faglige og praktiske spørsmål rundt 
gjennomføring av treninger og ivaretakelse av enkeltspillere.  
 
Trenerveileder sitter i Sportslig utvalg (SU) og rapportere til Sportslig Leder. Vedkommende planlegger 
og utarbeider sammen med SU en struktur for hvordan klubbens trenerforum skal organiseres.  
 

5.2 Jentefotball 
 

Jentefotball har i flere år vært ett av hovedsatsingsområdene til NFF. Hensikten med satsningen er å 
redusere/forskyve frafallet i jentefotballen i Norge. I dag slutter mange allerede i 14-15 årsalderen. 
Med bakgrunn av dette har Hommelvik fotball lagt retningslinjer for satsing på jentefotballen i 
klubben. Sportslig Utvalg har etablert et eget tilbud for jentene i klubben som tar mål av å motivere 
jenter til å holde på med fotball lengst mulig. Det er en egen ansvarlig for jentefotballen i klubben 
tilknyttet Sportslig utvalg. 
 

5.3 Samba 
Dette tilbudet har vi kalt SAMBA. SAMBA står for Samhold, Aktivitet, Mestring, Basisferdigheter og Alle 
jenter og er en del av ansvaret til jentefotballansvarlig i klubben. Øktene og opplegget blir gjennomført 
i samarbeid mellom jentefotballansvarlig, ansvarlig for SAMBA og jentelagene i Hommelvik fotball.  
 

5.4 Hommelvik Guts 
 
Hommelvik Guts er et lag for barn/unge som ikke har noe lag å spille på.  Hommelvik Guts har trening 
en gang i uka gjennom hele året og har egne spilldager i Tilrettelagt Fotball serien. Målgruppen er alle 
som av ulike årsaker ikke finner tilhørighet i den ordinære fotballaktiviteten i klubben. Hommelvik Guts 
setter begrepet «Fotball for alle» ut i praksis. 
 
Hommelvik Guts er ment som et tilbud til alle som av ulike årsaker faller utenfor den normale 
fotballaktiviteten i lagscellene. Det er ikke meningen at de ulike årsklassene skal «sende» spillere til 
Guts dersom de har utfordringer i egen lagscelle. De ulike lagscellene har fortsatt et selvstendig ansvar 
for å tilrettelegge tilbudet for alle spillere i eget lag. 
 
På treningene til Hommelvik Guts skal følgende prinsipper etterleves: 

- Alle spillerne skal ha minst en god voksenrelasjon og oppleve mestring på minst en definert arena. 
- Differensiering  
- Alle spillerne skal ha fått en positiv tilbakemelding minst 2 ganger 
- Det viktigste er å ha det artig på trening 
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6 Trenerrollen  

 
Engasjerte og kompetente trenere er en viktig forutsetning for å utvikle selvstendige spillere og gode 
mennesker.  Som trenere blir vi naturlig viktige rollemodeller for spillere og foreldre. Det vi sier, og 
ikke minst gjør, påvirker både hodet og beina hos spillerne. 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. 
 
I HIL Fotball ønsker vi ha velfungerende trenerteam, med komplementære egenskaper (fotballfaglig, 
mellommenneskelige, problemløsing etc.), på hvert årskull. Mellommenneskelige egenskaper er like 
viktig som fotballfaglige. Stor trenertetthet gjør jobben lettere for den enkelte trener. Samtidig blir det 
tettere oppfølging av den enkelte spiller. Anbefalingen er å ha 1 trener pr 6-8 spillere, gjerne enda 
flere i de yngste årsklassene.  Treneransvarlig, oppstartsansvarlig og trenerveiledere vil være med å 
støtte nye trenerteam i oppstarten, samt at klubben vil tilby muligheten til å ta trenerkurs i regi av 
kretsen. 
 
Som trener i Hommelvik fotball er du en viktig «nærmiljøbygger». Du gir fokus til hele spillergruppa og 
jobber aktivt mot frafall i egen spillergruppe og klubb. God dialog med foreldregruppa er viktig og det 
forventes at man gjennomfører foreldremøter minst to ganger i året, men også behov. Foreldremøter 
er arena for drøftinger av sportslig karakter, man benytter ikke sosialmedier til den slags. 
 
Trenerkompetanse 
 
HIL Fotball ønsker at alle trenere benytter seg av kurstilbudet til kretsen. Dyktige trenere er avgjørende 
for kvaliteten på aktivitetene. En god trener er en både god leder og har fotballfaglig innsikt. 
Grasrottrenerkurset gir deg kunnskap om å lede en gruppe, skape et godt miljø, sette i gang god 
fotballaktivitet og påvirke fotballferdigheten i riktig retning. Kurset består av til sammen fire delkurs. 
Kursene kan tas uavhengig av hverandre og man velger selv hvor mange delkurs man ønsker å følge. 
 
Målgruppen for Grasrottrenerkurset er alle trenere i barne- og ungdomsfotballen 
Delkurs 1: Trenere for 6 - 7 åringer (3`er fotball) 
Delkurs 2: Trenere for 8 - 9 åringer (5`er fotball) 
Delkurs 3: Trenere for 10 - 11 åringer (7`er fotball) 
Delkurs 4: Trenere for 12 - 13 åringer ( 9`er fotball mot 11`er fotball) 
 
Dere finner utfyllende informasjon om innholdet på kursene på kretsen sine nettsider. I tillegg vil 
utdanningskoordinator i klubben informere om relevante kurs. 
 
Våre ambisjoner til trenerkompetanse er å møte disse minimumskravene. I tillegg ønsker vi å motivere 
trenere i de eldste årgangene (inkl. senior), til å ta UEFA B-lisens. 
 
HIL Fotball tilbyr også en årlig Barnefotballkveld. Dette er en temakveld hvor hovedmålet er å skape en 
enda bedre barnefotball (6-12 år) i klubben. Dette er en kveld som passer for trenere, lagledere, 
foreldre og alle som er opptatt av Barnefotballen i klubben. Barnefotballkvelden består av en teoridel 
og en demonstrasjons økt på banen. 
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Planlegging og gjennomføring av økta 
 

Trenerteamet skal utarbeide en aktivitetsplan/årshjul foran oppkjøringen til hver sesong. Denne skal 
omhandle treningsinnhold, treningsmengde og påmelding av lag til serie og cuper. Denne drøftes i 
foreldremøte/spiller møter før sesongen. Treneransvarlig og SU kan ved behov bistå med utarbeidelse 
av aktivitetsplanen. Se nærmere detaljer under kapittel 7.  
 

Viktige suksesskriterier for en god treningsøkt er: 
 

1. Vær forberedt. Planlegg hver treningsøkt. Påse at alle trenerne er kjent med innholdet i økten.  
2. Velg en eller flere ferdigheter som skal ha fokus på treningen (eller i perioden) og kommuniser til 

spillerne hva som er målsetning med treningsøkten. 
3. Sørg for å ha nødvendig utstyr klar til økten starter. 
4. Del opp i små grupper, all form for venting/køståing bør unngås!  
5. Husk korte øvelser for de yngste, barna mister raskt konsentrasjonen. 
6. Vis øvelsen for barna. 
7. Det er viktig å få inn disiplin i treningsgruppen fra starten av, faste rammer bidrar til bedre fokus. 
8. Gi positive konstruktive tilbakemeldinger – fortell hva som er bra og hvorfor. Husk å gi 

tilbakemelding i forhold til de ferdighetene som er valgt ut som læringsmål i punkt 2. 
9. Husk å se alle - alle bør få høre navnet sitt i løpet av økten! 
10. Påse at alle har nødvendig utstyr (leggbeskyttere er påbudt, klær etter vær). 
11. Et tips kan være å starte økta et kvarter før i garderoben! Spillerne får samlet seg, og trenerne får 

gått gjennom dagens økt på forhånd. Det er miljøskapende og positivt! 
 

På www.treningsøkta.no finner vi utvalg av ferdige øvelser som vi kan benytte på treningene. Tilgang 
til denne gis av nestleder i styret eller FIKS ansvarlig. 
 

Etter avsluttet sesong bør trenerteamet evaluere sesongen. Deretter skal det avholdes et 
evalueringsmøte med foreldre og/eller spillere. Sentrale tema for et slikt møte er: 
 

- Har planleggingen ført til en fornuftig aktivitetsplan? 
- Har aktivitetsnivået vært for høyt/lavt? 
- Hva med treningsinnholdet? 
- Har ferdighetsutviklingen i gruppa vært tilfredsstillende? 
- Hva med kampavvikling? 
- Hva kan gjøres bedre neste sesong? 
 

For ytterligere informasjon om trenerrollen anbefaler vi at dere ser i Trenevettheftet fra NFF 
(http://www.fotball.no/Documents/PDF/2013/Barn_og_ungdom/Trenervett_endelig.pdf). 
 

 

Trenerveileder 
 

SU har ansvaret for å legge til rette for ivaretagelse av trenerne i klubben. Dette ansvaret deles på de 
ulike ansvarlige innenfor barnefotball, ungdomsfotball og junior/senior samt trenerveileder. 
 

1. Bidra til implementering av sportsplanen i alle lag. Sportsplanen skal legges grunn for 
gjennomføring av aktiviteten i klubben. 

 

2. Planlegging og gjennomføring av trenerforum. Utarbeide en struktur på hvordan trenerforum i 
klubben skal organiseres og påse at trenerforumene blir gjennomført iht. sportsplan. Målsettingen 
er å gjennomføre trenerforum 3 ganger i året for alle lag. 

 

3. Oppfølging av klubbens trenere sammen med trenerveileder. Ansvarlig for å følge opp klubbens 
trenere i faglige og praktiske spørsmål, være en trener for trenerne! Skal motivere og bidra til at 
alle trenere tar trenerutdanning i henhold til klubbens målsetting. 

 

http://www.fotball.no/Documents/PDF/2013/Barn_og_ungdom/Trenervett_endelig.pdf
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4. Oppstart for de yngste. Trenerveileder skal ha et spesielt ansvar for oppstart av aktivitet for de 
yngste, herunder også kartlegge og rekruttere framtidige trenere. Trenerveileder vil være med å 
støtte nye trenerteam i oppstarten.  

 
 

7 Dommere  

 
Det er flere nivåer på dommerstigen (dommerpyramiden): 
 
Nivå 1 - Klubbdommer 
Nivå 2 - Rekrutteringsdommer  
Nivå 3 - Kretsdommer 
Nivå 4 - Regionsdommer 
Nivå 5 - Forbundsdommer 
Nivå 6 - FIFA dommer 
 
Hovedmålsettingen i HIL Fotball er: 
 
- Utdanne så mange dommere at vi dekker klubbens behov for rekrutt- og kretsdommere 
- Etablere en god stamme med klubbdommere og motivere disse til å ta rekruttdommerkurs 
- Øke antall kretsdommere i klubben 
- Å etablere et godt miljø for dommere i klubben. Trivsel og utviklingsmuligheter skal være i fokus 
 
Rekruttering av klubbdommere 

 
Klubbdommerkurset er det første steget inn i en spennende verden som dommer. Vi rekrutterer jenter 
og gutter som er 13 år til klubbdommerkurs. Lagleder for de respektive lag som plukker ut deltagere til 
klubbdommerkurs. Klubben arrangerer klubbdommerkurs i klubbhuset i Hommelvik.  Dette arrangeres 
en uke før fotballskole evt. kick-off på våren. For å sikre at det blir nok kamper til alle begrenser vi 
normalt inntaket til 16 klubbdommere hvert år. Dersom vi ikke får nok 13-åringer, tar vi med 14-
åringer som ikke fikk plass forrige år og som fremdeles ønsker å bli klubbdommer. 
 
Første sesongen får man i første omgang være med å dømme under barnefotballserien (3-er og 5-er) 
og på klubbens fotballskole. Når man har fått litt erfaring vil man også få dømme HIL Fotball sine 
hjemmekamper i 7-er fotball. 
 
Rekrutteringsdommer 

 
Rekruttdommerkurs arrangeres i regi av Trøndelag fotballkrets.  Aktuelle deltagere må melde seg på 
og varsle til dommeransvarlig om sin påmelding.  Klubben betaler for kurset. Man vil fortsatt bli fulgt 
opp av en dommeransvarlig i egen klubb, og man vil i tillegg få dommerveiledere fra fotballkretsen i 
enkelte kamper. Man vil som rekrutteringsdommer bli tildelt kamper i forskjellige klubber rundt om i 
kretsen.  
 
Kretsdommer 

 
Hvert år autoriserer kretsen noen rekrutteringsdommere som kretsdommere. Disse dommerne samles 
årlig til kurs i regi av fotballkretsen, og som kretsdommer kan man dømme til og med 3. divisjon menn 
og 1. divisjon kvinner.  
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Oppfølging i sesongen 

 
I starten av året lager dommeransvarlig en terminliste for klubbdommerkamper for hele sesongen. 
Hver uke gjennom sesongen legger dommeransvarlig ute en oversikt over den kommende uken på 
facebook siden til dommerne. 
 
Klubben stiller med veiledere på barnefotballserien og på de fleste kamper for 10-åringer. Her bruker 
vi klubbens mer erfarne dommere som mentorer for de yngste. 
 
Møteplasser 
 
Før sesongstart arrangerer klubben en samling med enkel servering for alle dommere der vi tar en 
gjennomgang av evt. nye regler.  I tillegg er det litt greit med erfaringsutveksling fra de mere erfarende 
dommere til rekrutt- og klubbdommere. 
 
Etter sesongslutt arrangerer klubben en samling for å evaluere sesongen i tillegg til å informere 
klubbdommere som er 15 år neste sesong om rekruttdommerkurs. 
 
Rekruttdommere og kretsdommere deltar også på kretsens dommersamlinger.  
 
Dommeransvarlige deltar på samlinger i regi av NFF Trøndelag og møter i Sportslig Utvalg i klubben. 
 
Utstyr og fysisk trening 
 
Klubbdommere får dommerdrakt og fløyte etter endt klubbdommerkurs. Rekruttdommere får kjøpe 
utstyr dekket av klubben oppad begrenset til kr. 3.000 første året. For kommende år kan rekrutt- og 
kretsdommere få dekket dokumentert supplering av utstyr med inntil kr. 1.000. 
 
Dommere får normalt sin trening gjennom det laget de spiller på som aktive spillere. Dommere som 
ikke spiller aktiv fotball, skal tilbys trening sammen med jevnaldrende. 
 
Fair Play 

 
Alle dommere i klubben plikter å forholde seg til fair-play regler på og utenfor banen. 
 
Vi minner også om at alle trenere, lagledere og foreldre i HIL Fotball har et ansvar for at også 
dommerne får den gode opplevelsen under kamper. Det er en kjensgjerning at mange slutter som 
dommere fordi de ikke orker all kritikken fra spillere og voksne som står på sidelinja. 
 
Husk at dommeren er en idrettsutøver på linje med spillerne. I HIL Fotball behandler vi derfor 
dommeren med respekt og viser anerkjennelse overfor de som frivillig gjør en innsats for at det er 
mulig å spille fotball. 
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8 Sportslig utvikling 

 
Under vil dere finne forslag til utviklingsplaner for de ulike aldersgruppene. Målet med disse er å 
beskrive en fornuftig sportslig og sosial utvikling for barna. 
 
De 3 grunnprinsipper i barnefotballen er: 
 
1. Likhetsprinsippet: Alle barn skal få like muligheter til å delta i fotballen. Topping skal ikke 

forekomme i barnefotballen. Det skal settes opp jevne lag innad i spillergruppa. Lik spilletid. 
2. Jevnbyrdighetsprinsippet: Balanserte lag i trening og kamp gir positive opplevelser for alle.  
3. Breddeformelen: Trygghet vs. utfordring + Mestring = Trivsel 
 
De 3 grunnprinsipper i ungdomsfotballen er: 
 
4. Medbestemmelse: Ungdommene skal selv være med på å utforme og sette mål for aktivitetene. 

Involvering bidrar til økt motivasjon og reduserer frafall på grunn av feil målsettinger/ambisjoner. 
5. Differensiering: Klubben må kunne tilby ulike opplegg (trening og kamp) til spillerne, avhengig av 

ambisjonsnivået til spillergruppen.  
6. Breddeformelen: Trygghet + Mestring = Trivsel 
 
Med begrepet «treningsøkter» i dette kapittelet mener vi organiserte fellestreninger. Egentrening og 
annen organisert idrett kommer som et tillegg. 
 

8.1 Keepertrening  
 
Keepertreningen i HIL Fotball ivaretas primært av den enkelte 
trenerteam. Klubben gir også tilbud om egne keeperkurs. 
 
Opp til 10 år 

De første årene ønsker vi at keepertreningen skal være preget 
av frivillighet og lek. Alle som ønsker det, skal få prøve seg som 
målvakt. Målsetningen er at alle bytter på å stå i mål på trening 
og kamp. 
 

Fokus teknikk Fokus taktikk og andre momenter 

- lek og lær 
- utgangsstilling & balanse 
- mottak 
- enkel distribusjon (utkast/utspark) 
- enkel fallteknikk 

- plassering 
- ballbehandling 
- bytte på å være keepere og utespillere 

 

 
11-12 år 

Fortsatt fokus allsidighet og variasjon, men vi anbefaler at man rullerer på keeperplassen mellom de 
som har lyst til å stå i mål. 
 

Fokus teknikk Fokus taktikk og andre momenter 

- utgangsstilling & balanse 
- grep, lavt og høyt 
- mottak 
- distribusjon (utkast/utspark) 

- plassering, fotarbeid 
- enkel dirigering 
- enkle regler 
- bytte på å være keepere og utespillere 
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- fallteknikk 
 
13-14 år 

Vær spesielt observant på store forskjeller i den fysiske og psykiske utviklingen hos spillerne. Fortsatt 
allsidighet fremfor spesialtrening, men 13-14 åringer som viser spesiell interesse for keeperrollen bør 
oppmuntres til å utvikle dette videre. Klubben bør vurdere å la en av klubbens trenere (keeperfaglig 
bakgrunn er ønskelig) ha hovedansvar for keepertrening. 
  

Fokus teknikk Fokus taktikk og andre momenter 

- videreutvikling av grunnteknikker 
- sprang- og fallteknikk 
- enkelt feltarbeid (bokse og «fiste») 
- gjennomspill, en mot en 
- tilbakespill til keeper 
 

- plassering, bevegelse sidelengs, fremover og 
bakover 

- dirigering (samhandling og kommunikasjon) 
- roller, ansvar (keeper m/ball, medspiller 

m/ball, motspiller m/ball) 

 
15-senior 

Valg/avgjørelser med hensyn til keeperrollen. Klubben bør vurdere å la en av klubbens trenere 
(keeperfaglig bakgrunn er ønskelig) ha hovedansvar for keepertrening. 
 

Fokus teknikk Fokus taktikk og andre momenter 

- videreutvikling av grunnteknikker 
- feltarbeid (innenfor og utenfor 16 m) 
- gjennomspill, en mot en 
- tilbakespill, keeper som sikringsspiller og 

støtte 
- dødballer, straffespark 

- distribusjon, rollen som 1. angriper 
- dirigering av forsvaret, samhandling 
- roller, ansvar 
- kommunikasjon, feedback 
- konsentrasjon, mental trening 
- analyser etter kamp 
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8.2 Barnefotball 6-10 år 
 
Karakteristiske trekk ved aldersgruppen  
 
- Motorisk «gullalder» - motorikk og koordinasjonen utvikles sterkt 
- Stor aktivitetstrang 
- Kort konsentrasjonstid 
- Barna må oppleve trygghet for å trives 
- Verbal instruksjon er vanskelig. Øvelser må demonstreres grundig. 
- Idealer og forbilder står sentralt 
- Følsom for kritikk. Vær varsom med å rope til barna. 
- Guttene har en tendens til å dominere over jentene i spillet.  
- Jenter bør derfor trene for seg selv, men jenter med fremtredende ferdigheter bør gis muligheten 

for å trene med jevnaldrende guttelag. 
 

Fokusområder 

 

- Byggingen av et lag bestående av både unger, trenere, ledere og foreldre. I denne perioden legges 
et viktig grunnlag for hvordan gruppa fungerer og forholder seg til hverandre på og utenfor 
trening.  

- Det er derfor viktig å få på plass regler for hvordan vi oppfører oss mot hverandre på trening og 
hvilke konsekvenser det får om vi ikke overholder reglene.  

- Ha et fokus på prosess og opplevelse, og ikke på resultater. 
- Barna skal lære å respektere spillets regler, veiledning fra dommer og trener, og at spillere har 

ulike ferdigheter.  
- Viktig å oppfordre spillerne til å drive med fotballaktivitet eller annen fysisk aktivitet på fritiden 
- Dette er også en god periode for trenerne å gå på trenerkurs gjennom NFF. Det øker kompetansen 

og bevisstgjøringen og gir dermed en bedre og mer givende treningshverdag for både unger og 
trenere. 

 
6-8 år: 
Treningene skal være lekbetonte med artige og varierte øvelser og med stor andel spill. For å holde 
konsentrasjonen oppe er det viktig at det ikke blir for lange sekvenser. Som hovedregel skal alle 
aktiviteter involvere bruk av ball (Sjef over ballen). Fokuser først og fremst på tekniske ferdigheter. 
 
9-10 år:  
I denne perioden gjelder det samme som for 6-8 år, men treningene bør etter hvert få mer strukturert 
innhold rent fotballmessig. Det er lurt å lage en treningsplan og å dele opp året i bolker slik at alle 
læringsmomentene blir gjennomgått (se under). Fokus skal fortsatt være på å utvikle spillerne sine 
tekniske ferdigheter.  
 
Siden fotball er den idretten som aktiviserer flest barn her i landet har vi også et ansvar for å bidra til 
barnas motoriske utvikling. Mange av ungene har ikke god nok ballkontroll til at de får stimulert den i 
øvelser med ball. Derfor kan det være lurt å legge inn korte sekvenser uten ball der man fokuserer på å 
utvikle spenst, hurtighet, koordinasjon og balanse. 
 

Trening  

 
Treningene bør bestå av mye smålagsspill. Det anbefales at treningene legges opp i bolker på 3-4 uker, 
slik at ungene kjenner igjen øvelsene og merker progresjon.  Ta utgangspunkt i læringsmomentene 
under tekniske ferdigheter i forskjellige bolkene (eks. 3 uker med pasning, 3 uker med skudd osv.) 
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6-8 år:  1 treningsøkt i uken (1,5 time). Anbefalt Smålagsspill 3 mot 3 det første året,  
                             deretter 5 mot 5. Anbefaler treningspause fra sesongslutt til etter februar/mars.  
 
9-10 år:  1-2 treningsøkter i uken (1-1,5 time per økt). Smålagsspill 5 mot 5. 
  Anbefaler treningspause fra sesongslutt til nyåret. 
 

Læringsmomenter 

 

Læringsmomenter 6-8 år: 
 

Pasning og skudd Føring Vending Finte og drible Mottak/medtak Heading 

- Innsidepasning 
- Halvliggende 

vristspark 

- Innsiden av fot 
- Utsiden av fot 
- Med retnings-

forandring 

- Innside  
- Utside 

- Pasningsfinte - Innsiden av fot  

 
Læringsmomenter 9-10 år (nye momenter er uthevet): 
 

Pasning og skudd Føring Vending Finte og drible Mottak/medtak Heading 

- Innsidepasning 
- Halvliggende 

vristspark 
- Loddrett 

vristspark 
- Bruk av begge 

bein 

- Innsiden av fot 
- Utsiden av fot 
- Undersiden av 

foten 
- Med retnings-

forandring 
- Bruk av begge 

bein 

- Innside  
- Utside 
- Cruyff 
- Såle 
- Oversteg 

- Pasningsfinte 
- Skuddfinte 
- Kroppsfinte 
- Overstegsfinte 

- Innsiden av fot 
- Retn.bestemt 

med innsiden 
- Ball i luften, 

innsiden 
- Bruk av begge 

bein 

- Stå på bakken 

 
 

Kamper/Cuper 

 

6-10 åringene deltar på Trønder Energi Barnefortballserien 
Trondheim Øst. Klubbene som deltar i denne sonen i 
tillegg til HIL er Ranheim, Charlottenlund, Malvik og 
Jonsvatnet. Hver klubb arrangerer 2 kampdager pr år iht. 
oppsatt plan og følger oppsett i egen håndbok utarbeidet 
for barnefotballserien. Som avveksling kan man delta på 
noen cuper i nærområdet.  
 
Vi anbefaler å ikke ha mer enn 1-2 innbyttere per lag. Alle 
barn skal ha tilnærmet lik spilletid i kamp 
 

For nærmere info se: Håndbok Trønder-Energi 
Barnefotballserien Trondheim Øst http://www.bfsost.no 

 

 

Sosialt 

 

Det er veldig viktig å bruke de første årene på å skape gode holdninger på og utenfor treningsfeltet. Vi 
må på et tidlig tidspunkt bli enige om et sett med regler og hvilke konsekvenser det gir når reglene ikke 
følges. Alle skal vise respekt overfor trenere og medspillere og etterfølge prinsippene om Fair Play. 
 
Videre er det viktig at barna blir trygge i relasjonen til de voksne i trenerteamet. Trenerne bør derfor 
bruke tid med alle barna for å bli bedre kjent. 

http://www.bfsost.no/
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Lagene bør gjennom året tilstrebe å avholde 1-2 sosiale arrangementer. Dette er viktig får å bygge de 
sosiale relasjonene mellom spillerne. 
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8.3 Barnefotball 11-12 år 
 
Karakteristiske trekk ved aldersgruppen  
 

- Fortsatt motorisk «gullalder» - motorikk og koordinasjonen utvikles sterkt 
- Kreativiteten utvikles 
- Gunstig alder for utvikling av teknisk ferdigheter 
- Begynner å få en bedre vurderingsevne, kan trekke logiske slutninger 
- Selvkritikk øker, og de er dermed sårbare 
- Er mer moden for muntlig instruksjon 
- Gunstig alder for påvirkning av holdninger - veldig mottakelig for holdningsskapende arbeid 
- Veldig opptatt av regler og rettferdighet 
- Viktig å få være sammen med venner 
- Det er viktig at alle blir sett og verdsatt like mye. 
- Tilnærmet lik utvikling hos jenter og gutter. 
- Jenter med fremtredende ferdigheter bør gis muligheten til å trene med jevnaldrende guttelag. 
 

Fokusområder 

 
- Spillerne skal lære seg tekniske basisferdigheter, herunder: 

▪ utvikle og forbedre drible- og finte ferdigheter, finne sin personlige ”favorittfinte” 
▪ kunnskap om hvor på banen og når det er mest hensiktsmessig å benytte dribleferdigheten 
▪ utvikle pasnings-, vendings- og føreferdigheter slik at de teknisk behersker de ulike teknikkene 

på en tilfredsstillende måte og kan anvende dem funksjonelt i spillsituasjoner. 
▪ kjennskap til de mest grunnleggende prinsipper for laget i forsvar, begrepene 1. forsvarer og 2. 

forsvarer, samt utvikle tilfredsstillende ferdigheter som 1. og 2. forsvarer 
- Treninga bør i hovedsak foregå med ball. Mye trening av basisferdigheter med ball (ballføring, 

pasning, mottak, finter og heading) er viktig.  
- Vi kan i tillegg innføre øvelser (i små doser) for å bedre hurtighet og spenst. 
- Vi begynner med veiledning i taktiske momenter. Spillerne skal oppmuntres til å finne løsninger 

selv. Enkle begreper som friløp, oppdekning og pasningsskygge kan man begynne å innføre. 
- Inkludere alle som vil være med å spille fotball og medvirke til at alle får oppleve fotballglede. 
- Vi bør også etter hvert forsøke å utpeke noen faste keepere. Disse bør få spesialrettet trening. 
- Ha et fokus på prosess og opplevelse, og ikke på resultater. 
- Fotball som lagspill skal gi god sosial trening for barna. 
- Respektere spillets regler, veiledning fra dommer og trener, og at spillere har ulike ferdigheter. 
- Motivere til egentrening/uorganisert aktivitet. 
 

Trening  

 
For å sikre mange ballberøringer bør treningene inneholde mye spill på små områder og få spillere på 
hvert lag. Spill gjerne med keepere slik at de får en kamp lik trening. Vi kan begynne å legge til rette for 
spesialtrening av keepere (se kapittel 7.1). 
 
For denne aldersgruppen anbefaler vi 2 treningsøkter i uken (1-1,5 time per økt).  
 
Læringsmomenter (nye momenter er uthevet) 

 

Pasning og skudd Føring Vending Finte og drible Mottak/medtak Heading 

- Innsidepasning 
- Halvliggende 

vristspark 
- Loddrett 

vristspark 

- Innsiden av fot 
- Utsiden av fot 
- Undersiden av 

foten 

- Innside  
- Utside 
- Cruyff 
- Såle 
- Oversteg 

- Pasningsfinte 
- Skuddfinte 
- Kroppsfinte 
- Overstegsfinte 

- Innsiden av fot 
- Retn.bestemt 

med innsiden 
- Ball i luften, 

innsiden 

- Stå på bakken 
- Klarering 
- Avslutning 
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- Bruk av begge 
bein 

- Utsidepasning 
kort 

- Langpasning 
vrist 

- Med retnings-
forandring 

- Bruk av begge 
bein 

- Skjerming av 
ballen 
 

- Bruk av begge 
bein 

- Bruk av begge 
bein 

- Bruk av begge 
bein 

- Utsiden av fot 
- Retn.bestemt 

med utsiden 

 

Taktiske vurderinger 

Nå er det tid for å tenke litt taktikk, men husk at hovedfokus fortsatt skal være tekniske ferdigheter. 
 
Forsvar: 
- Når motstander har ballen, er alle på laget forsvarspillere. 
- Forståelse av samarbeid ved press og sikring 
- Hvordan utføre riktig press og føre motstander bort fra eget mål (til ufarlig område) 
- Hold motstanderen «feilvendt» 
- I forsvar er vi ”kompakte” og prøver å hindre motstander rom 
 
Angrep: 
- Når vi vinner ballen, er alle på laget i angrep 
- Igangsetting av spill bør skje bakfra langs bakken (bredt ut fra keeper til back) 
- Skape rom ved bruk av bredde 
- Stort fokus på spill langs bakken 
 
Kamper/Cuper 

 
I denne årsklassen starter vi med 9 ‘er fotball og ordinært seriespill. Ved påmelding av lag er det viktig 
å vurdere totalbelastningen for spillerne (ta hensyn til andre idrettsaktiviteter m.m.). 
 
Det skal deles i jevne lag og det skal være mest mulig lik spilletid i løpet av alle kampene i sesongen. I 
denne perioden vil det også forekomme hospitering. Det er viktig å huske på at hospitering primært 
foregår på trening og bruk av hospitanter i kamp skal ikke gå på bekostning av egne spillere. Merk at 
lån av spillere er noe annet en hospitering. Det er videre viktig å jobbe for å finne plasser på banen 
som spillerne mestrer og føler trygghet i, samtidig som vi utfordrer dem gjennom å få dem til å prøve 
andre posisjoner. 
 
Vi anbefaler å ikke ha mer enn 1-3 innbyttere per lag. Det er viktig at alle får mest mulig spilletid. 
 
Lagene oppfordres også til å delta på cuper gjennom sesongen innenfor NFF Trøndelag sin region. 
 
Sosialt 

 
Fortsatt fokus på å skape gode holdninger på og utenfor treningsfeltet. Bli enig med spillergruppen om 
hva konsekvensene blir ved brudd på reglene. Sosiale arrangementer er viktig får å bygge de sosiale 
relasjonene mellom barna/ungdommene. 
 
Reise til overnattingscup (f.eks. Storsjøcupen) er en glimrende anledning til å bygge sosiale relasjoner, 
innad i laget og på tvers mellom årskullene. Dette gjelder både for spillere, trenere og foreldre. 
Klubben ønsker at alle lag i årsklassene 12-16 skal delta på Storsjøcupen i Østersund.  
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8.4 Ungdomsfotball 13-14 år 
 
Karakteristiske trekk ved aldersgruppen  
 

- Store forskjeller i fysisk og mental utvikling (noen har kraftig lengdevekst). 
- Motorikken, konsentrasjonsevnen og kreativiteten er i god utvikling. 
- Store variasjoner i prestasjonsevne og humør hos enkelte spillere. 
- Spillerne er rettferdighetsbevisste. 
- Spillerne kan være prestasjonsbevisste. 
- Spillerne er ærgjerrige og lærenemme. 
- Holdninger blir lett skapt. 
- For jenter er sosial tilhørighet viktigere enn før 
- Jenter med fremtredende ferdigheter bør gis muligheten til å trene med jevnaldrende guttelag. 
 

Fokusområder 
 

- Spillerne skal videreutvikle tekniske basisferdigheter og være i stand til å anvende dem på en 
hensiktsmessig måte i ulike spillsituasjoner. 

- Trening bør fortsatt primært foregå med ball. Vektlegg trening av basisferdigheter med ball med 
formål om å øke tempo. I tillegg kan man med fordel legge inn en ukentlig trening av 
hurtighet/spensttrening (basistrening av grunnmuskulatur). 

- Utvikling av tilfredsstillende taktisk forståelse som setter spilleren i stand til å gjøre 
hensiktsmessige valg både med og uten ball. Spillerne skal oppmuntres til å finne løsninger selv. 

- Innføre kamprelaterte øvelser med drilling av forsvars- og angrepsspill. 
- Mye spill på små baner med få spillere, gjerne med keepere slik at de får en kamp lik trening.  
- Vi bør også forsøke å utpeke noen faste keepere. Disse bør få spesialrettet trening. 
- Tilpasset (differensiert) treningstilbudet i forhold til interesse. De som har kommet lengst 

ferdighetsmessig og er mest motivert kan også få ekstratilbud via hospitering. 
- Skape forståelse for god treningskultur og hva som skal til for å bli en god fotballspiller. 
- Motivere til egentrening/uorganisert aktivitet. 
 

Trening  
 

Treningene må inneholde mye spill på små områder og få spillere på hvert lag. Dette sørger for mange 
ballberøringer! I tillegg skal vi tilby spesialtrening av keepere (se kapittel 7.1). 
 

For denne aldersgruppen anbefaler vi 2-3 treningsøkter i uken (1-1,5 time per økt). I tillegg har klubben 
et tilbud om basistrening som alle oppfordres til å delta på. 
 

Læringsmomenter (Nye momenter er uthevet) 
 

Pasning og skudd Føring Vending Finte og drible Mottak/medtak Heading 

- Innsidepasning 
- Halvliggende 

vristspark 
- Loddrett 

vristspark 
- Bruk av begge 

bein 
- Utsidepasning 

kort 
- Langpasning 

vrist 
- Halvsprett 
- Volleyskudd 

- Innsiden av fot 
- Utsiden av fot 
- Undersiden av 

foten 
- Med retnings-

forandring 
- Bruk av begge 

bein 
- Skjerming av 

ballen 
- Føre ballen med 

momenter uten 
å ha blikket på 
ballen 
 

- Innside  
- Utside 
- Cruyff 
- Såle 
- Oversteg 
- Bruk av begge 

bein 

- Pasningsfinte 
- Skuddfinte 
- Kroppsfinte 
- Overstegsfinte 
- Bruk av begge 

bein 
- Se spesielt på 

innledning og 
timing av finte, 
ballposisjon og 
bevegelse i 
forhold til 
motstander 

- Innsiden av fot 
- Retn.bestemt 

med innsiden 
- Ball i luften, 

innsiden 
- Bruk av begge 

bein 
- Utsiden av fot 
- Retn.bestemt 

med utsiden 
- Medtak bryst 
- Medtak hode 
- Demping låret 
- Demping vristen 

- Stå på bakken 
- Klarering 
- Avslutning 
- Med tilløp  
- Opphopp 

Taktiske vurderinger 
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Igangsetting av spill fra keeper: 
- Backer skal ut mot kantene for å motta ball fra keeper. 
- Kast/utspark til ledig medspiller 
- Langt kast/utspark i gunstig rom på banen 
- Rask igangsetting 
 

Forsvar: 
- Når motstander har ballen, er alle på laget forsvarspillere.  
- Kjenne til og kunne utføre arbeidsoppgavene som 1., 2., og 3. forsvarer. 
- Forståelse av samarbeid ved press og sikring 
- Offside: Forsvaret må holde linja. Hvordan og hvem setter linja. Gå når ballen går! 
- Sonespill og samarbeid i forsvarsspillet, sone ned til 16 meter, deretter mann mot mann 
- Hvordan utføre riktig press, der motstander føres bort fra eget mål i ufarlig område 
- Prøv og hold motstanderen «feilvendt» 
- I forsvar er vi «kompakte» og prøver å hindre motstander rom 
 

Angrep: 
- Når vi vinner ballen, er alle på laget i angrep 
- 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, bevegelse uten ball 
- Stort fokus på spill langs bakken gjennom ledd. 
- Prøv å etablere overtallsspill (f.eks. back blir med opp) 
 

Kamper/Cuper 
 

I denne årsklassen kan vi melde på lag i 7‘er, 9’er og 11’er fotball. Påmelding av lag skal nå, ut ifra 
kretsens retningslinjer, differensieres ut fra ferdighetsnivået og motivasjonen i spillergruppen. Det 
ideelle er å melde på flere lag, slik at alle spillere kan få et kamptilbud tilpasset sine ferdigheter.  
 

Påmelding og sammensetningen av lag avgjøres av trenerne, eventuelt med hjelp av SU. Ved 
påmelding av lag er det viktig å vurdere totalbelastningen for spillerne (ta hensyn til andre 
idrettsaktiviteter m.m.). Sammensetning av lag kan også bidra til å redusere faren for frafall, da det 
settes samme lag på en måte som bidrar til å ikke skape en negativ tone i spillergruppa. Alle skal 
oppleve at de er like viktige uavhengig av hvilket lag de spiller på og trenerne skal påse at alle får lik 
oppmerksomhet, oppfølging og veiledning. 
 

Om mulig bør man søke å gjennomføre treningskamper (inne eller ute) mot andre lag i egen klubb eller 
andre klubber på våren før sesongstart. 
 

Lagene oppfordres også til å delta på 1-2 cuper gjennom sesongen.  
 

Sosialt 
 

Den sosiale delen blir viktigere og viktigere utover i ungdomsfotballen – særlig på jentesiden. Det er nå 
frafallet virkelig starter. Vi anbefaler å legge planer med litt perspektiv for å gi ungene noe å se fram 
mot, men også noe som de må jobbe litt for. Det er samlende og oppdragende for hele gruppa å dra 
på dugnad sammen for å jobbe mot et felles mål (f.eks. en reisecup som 16 års lag). 
Hvis gruppa deles i flere lag på kampene, er det ekstra viktig å ha fokus på sosiale aktiviteter som er 
felles for hele treningsgruppen.  
 

Innføring av spillermøter og spillersamtaler (2 ganger i året) kan være et viktig tiltak for å hindre frafall. 
Lagleder og/eller hovedtrener gjennomfører spillersamtalene. 

8.5 Ungdomsfotball 15-16 år 



Hommelvik IL Fotball 

 

Sportsplan HIL rev. 4 – 25.10.2020   
 Side 30 av 37 
 

 
Karakteristiske trekk ved aldersgruppen  
 
- Ekstrem vekstperiode for guttene, men stor forskjell i kroppslig utvikling 
- Guttene utvikler større muskelstyrke enn jentene 
- Koordinasjonsevnen i fin utvikling 
- Sterk vekst av kretsløp organene 
- Meget varierende opptreden 
- Kreativiteten i kraftig utvikling 
- Kritisk alder i forhold til at mange slutter med fotball, både på gutte- og jentesiden 
- Sterke sosiale behov, spesielt for jentene 
 
Fokusområder 

 
- HIL Fotball ønsker å tilby et godt tilpasset (differensiert) trenings- og kamptilbud til alle som har 

lyst å spille fotball, slik at flest mulig er motivert for å fortsette med fotball.  
- De som ønsker å satse skal få tilbud om det. Differensiere treningstilbudet i forhold til interesse. 

De som har kommet lengst skal få ekstratilbud via hospitering hos junior/senior gruppen. 
- Fortsette å jobbe for å øke spillerne sin taktiske og teoretisk forståelse for spillet. 
- Vi skal videre vektlegge viktigheten av gode forberedelser til kamp (hvile, mat/drikke, mentalt) og 

jobbe aktivt med skadeforebyggende tiltak. 
- Spillergruppen skal ha større grad av medbestemmelse og være med å sette målene for sportslig 

og sosialt for de neste 2-3 årene. 
- Videreutviklet sine tekniske basisferdigheter 
- Utvikle en tilfredsstillende taktisk forståelse som setter dem i stand til å gjøre selvstendige, 

hensiktsmessige og fornuftige valg både med og uten ball 
- Ha utviklet individuelle og relasjonelle ferdigheter offensivt 
- Skal kjenne til og kunne utnytte farlige rom foran motstanderens mål 
- Være aggressive og ærgjerrige i duellspillet 
- Kjenne til grunnprinsippene og kunne utføre arb.oppg. som 1., 2., og 3. forsvarer i soneforsvarsspill 
- Kunne gjennomføre spill med både høyt og lavt press 
- HIL Fotball har som mål å ha et førstelag i disse årsklassene som kan spille i 1.divisjon. 
 
Trening  

 

Mye kamprelatert trening gir god effekt. Det er ellers viktig at treningene nå gjenspeiler at de møter 
"tøffere" forhold på kampene (mer fysisk styrke er nødvendig). Keepere skal tilbys spesialtrening (se 
kapittel 7.1). 
 
For denne aldersgruppen anbefaler vi min. 3 treningsøkter med ball i uken (1,5 time per økt). Videre 
bør man legge inn noen økter med fysisk trening (basistrening). Klubben har et eget tilbud om 
basistrening i vinterhalvåret som alle oppfordres til å delta på. Fysisk trening er også viktig som 
forebyggende mot skader. Vi må også oppfordre spillerne til å holde seg i fysisk aktivitet i skoleferiene. 
Bruk gjerne treningsdagbok for å motivere. 
 
Vi anbefaler at man deler opp i flere treningsgrupper (differensiering på trening), da noen nå er villig til 
å trene mer enn andre.  

 

Det er ønskelig at man gjennomfører min. 3 treningskamper før serien starter, gjerne mot internt lag.  

Jentene kan med fordel spille interne turneringer mot gutter i årsklassene under.  

 

Læringsmomenter (Nye momenter er uthevet) 
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Pasning og skudd Føring Vending Finte og drible Mottak/medtak Heading 

- Innsidepasning 
- Halvliggende 

vristspark 
- Loddrett 

vristspark 
- Bruk av begge 

bein 
- Utsidepasning 

kort 
- Langpasning 

vrist 
- Halvsprett 
- Volleyskudd 

- Innsiden av fot 
- Utsiden av fot 
- Undersiden av 

foten 
- Med retnings-

forandring 
- Bruk av begge 

bein 
- Skjerming av 

ballen 
- Føre ballen med 

momenter uten 
å ha blikket på 
ballen 
 

- Innside  
- Utside 
- Cruyff 
- Såle 
- Oversteg 
- Bruk av begge 

bein 

- Pasningsfinte 
- Skuddfinte 
- Kroppsfinte 
- Overstegsfinte 
- Bruk av begge 

bein 
- Se spesielt på 

innledning og 
timing av finte, 
ballposisjon og 
bevegelse i 
forhold til 
motstander 

- Når er det riktig 
å drible? 

- Bruke 
medspillers 
bevegelse  

- Vinne ball etter 
mislykket 
dribling 

- Innsiden av fot 
- Retn.bestemt 

med innsiden 
- Ball i luften, 

innsiden 
- Bruk av begge 

bein 
- Utsiden av fot 
- Retn.bestemt 

med utsiden 
- Medtak bryst 
- Medtak hode 
- Demping på 

låret 
- Demping på 

vristen 

- Stå på bakken 
- Klarering 
- Avslutning 
- Med tilløp  
- Opphopp 

 

Taktiske vurderinger 

 
Igangsetting av spill fra keeper: 
- Backer skal ut mot kantene for å motta ball fra keeper. 
- Kast/utspark til ledig medspiller 
- Langt kast/utspark i gunstig rom på banen 
- Rask igangsetting 
 
Spillets gang: 
- Bevegelse hos spillerne i forhold til ballen, medspillere, motspillere og ledig rom på banen 
- Etter pasning skal spilleren bevege seg i forhold til nye muligheter 
- Utnytte spesialkompetanser hos enkeltspillere 
- Balanse i laget – avstand mellom lagdelene 
- Kommunikasjon mellom spillere 
 
Forsvar: 
- Veksle mellom høyt press og lavt press 
- Lede motstander en ønsket vei 
- Takling/klarering – vurdering av om det er riktig å takle eller presse/lede 
- Sikring – presse motstanderen sammen, drilling av forsvarsfireren 
- Keepers beskjeder til forsvaret 
- Kommunikasjon mellom forsvarerne 
 
Angrep: 
- Oppspillsmønster 
- Lang ball fra forsvaret 
- Oppspill gjennom midtbane 
- Løse opp/vri side 
- Holde ballen i laget 
- Utnyttelse av bakrom (bevegelse, pasning og timing) 

 

Kamper/Cuper 
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Vi spiller 11’er fotball, men kan også melde på lag i 7’er om dette passer med antall spillere og 
ambisjonsnivået i spillergruppen. Påmelding av lag skal kan nå differensieres ut fra ferdighetsnivået og 
motivasjonen i spillergruppen. Det ideelle er å melde på flere lag, slik at alle spillere kan få et 
kamptilbud tilpasset sine ferdigheter.  
 
Utgangspunktet er at vi ønsker et førstelag og et andrelag. Ved behov kan vi melde på flere lag slik at 
alle får et tilpasset kamptilbud. Det er viktig at andrelaget og et eventuelt tredjelag får et sportslig 
tilbud tilpasset ambisjonsnivået. 
 
Påmelding og sammensetningen av lag avgjøres av trenerne, eventuelt med hjelp av SU, og gjerne i 
samråd med spillergruppen. Ved påmelding av lag er det viktig å vurdere totalbelastningen for 
spillerne (ta hensyn til andre idrettsaktiviteter m.m.). 
 
I tillegg til seriespill bør man gjennomføre en del treningskamper (inne eller ute) mot andre lag i egen 
klubb eller andre klubber. 
 
Lagene oppfordres også til å delta på 1-2 cuper 
gjennom sesongen. Denne årsklassen kan delta 
på cuper i Norden (f.eks. Norway Cup, Dana Cup, 
Gothia Cup). Storsjøcupen i Östersund prioriteres 
av HIL Fotball. Alle lagene overnatter på samme 
skole og foreldrene kan overnatte i nærheten av 
skolen.  
 
Flere cuper utenlands, har årsklasser for 15, 16, 
17, 18 og 19 år. I utgangspunktet stiller 
Hommelvik med 19, og 16 årslag, men det åpnes 
for å stille med andre årsklasser, dette må ikke 
forhindre hele årsklasser for ikke å få delta i cupen. Primært må dette gjøres for at flest mulig spillere 
får delta i cupen. Dette betyr at Hommelvik kan stille med både 15, og 16 års-lag i en cup. 
 
HIL Fotball anbefaler utenlandsopphold først fra 15-16 årsalderen. 
 
Sosialt 
 

Den sosiale delen er nå veldig viktig – særlig 
på jentesiden. Et sterkt sosialt miljø vil 
redusere frafallet. Vi anbefaler å legge planer 
med litt perspektiv for å gi ungene noe å se 
fram mot, men også noe som de må jobbe 
litt for. Det er samlende og oppdragende for 
hele gruppa å dra på dugnad sammen for å 
jobbe mot et felles mål (f.eks. en reisecup 
som 16 års lag). 
 

Dersom prestasjonsgruppen deles i flere 
lag/treningsgrupper etter nivå på trening og i 
kamp, er det ekstra viktig å ha fokus på 
sosiale aktiviteter som er felles for hele 
treningsgruppen. 
 
Det skal avholdes spillermøter og spillersamtaler (2 ganger i året) kan være et viktig tiltak for å hindre 
frafall. Lagleder og/eller hovedtrener gjennomfører spillersamtalene.  
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8.6 Junior/Senior – herrer  
 

Hommelvik Fotball er en breddeklubb, men ønsker å ha et tilbud til spillere som ønsker å spille på 
seniornivå. 
 
I perioder kan det være utfordrende å ha tilstrekkelig stor spillergruppe til å ha god kvalitet på 
treningene, og det kan derfor være hensiktsmessig at junior og senior slås sammen til en 
treningsgruppe. Dette vurderes fra sesong til sesong. 
 
Basert på klubbens målsetning vil de fleste spillere i denne treningsgruppen ha som 1. prioritet å spille 
på 1.laget senior. Dette kan bety at en juniorspiller som er tatt ut til 1.laget på senior skal prioritere 
dette foran en kamp på juniorlaget. 
 
Trening/kamper 

 
Det skal planlegges med minimum 3 fellestreninger pr uke. Spillerne skal i tillegg oppmuntres til å drive 
med egentrening. Hovedtrener har ansvaret for trenings-/aktivitetsplan. Treningskamper 
gjennomføres i vintersesongen i henhold til hovedtreners plan. 
 
G19 Junior: 

 
Hommelvik fotball skal ha et tilbud til spillere på G19. Størrelsen på spillergruppen vil avgjøre hvilke 
satsningsmuligheter en har. Klubben skal legge til rette for at alle som ønsker skal ha et kamptilbud. 
Laget/lagene kan delta på én større cup pr. år, som f.eks. Norway Cup eller Dana Cup, i tillegg til lokale 
cuper (innendørs/utendørs). 
 
Organisering: 

 
Følgende roller er nødvendige for å drifte junior/senior gruppen: 
 
- Hovedtrener 
- Hjelpetrener(-e) 
- Keepertrener (behov avklares med hovedtrener) 
- Lagleder (må ha god kjennskap til klubbens organisering og rutiner) 
- Kampleder for G19 

 

8.7 Junior (J17)/Senior – kvinner 
 
Styret i HIL Fotball har en målsetting om å stille jenter juniorlag, samt å jobbe langsiktig med å etablere 
et stabilt grunnlag for et kvinnelag. Fortrinnsvis ønskes etablering og drift av et 11`er lag – sekundært 
et 7`er lag. Hovedmålet er å ta vare på flest mulig jenter, lengst mulig. Dette oppnår vi gjennom å 
etablere et balansert sportslig og sosialt tilbud. 
 
Virkemidler 
 

Innen jente-/kvinnefotballen er det spesielt viktig at jentene selv er delaktig i prosessen 
rundt utvikling av laget. Sosiale sammenkomster og tiltak er en klar styrke for enkeltindividet og 
gruppen og skal ha høyt fokus. 
 
For å klare å stille et juniorlag kan det være aktuelt å benytte hospitering fra jenter 15-16 år. Et annet 
alternativ kan være å løfte opp en årgang, men dette må vurderes ut fra totalbildet i flere årganger og 
kvaliteten i spillergruppen. 
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Samarbeid med naboklubber kan også være et alternativ for å nå målet. Her er det igjen viktig at 
jentene selv blir involvert i prosessen. Dette kan være i form av et trenings-/kampsamarbeid og/eller 
en sammenslåing. Et samarbeid med andre klubber bør ikke gå på bekostning av mulighetene for 
lagene lengre ned i årsklassene å samarbeide og hospitere. Det er viktig å legge til rette for store nok 
treningsgrupper slik at kvaliteten på treningene blir gode. 
 
Trening/kamper 
 

Det bør planlegges med minimum 3 fellestreninger pr. uke. Spillerne oppmuntres i tillegg til 
egentrening. Trenere har ansvaret for treningsplan/aktivitetsplan. Treningskamper gjennomføres i 
vinterhalvåret iht. treningsplan. Variasjon i treningen for å styrke basisferdigheter – generelt og 
spesifikt, skal ha en sentral plass i treningsplan.  
 
Følgende cuper/treningssamlinger er aktuelle: 
- Innendørs cup høst/vinter 
- Cup i nærområdet vår/sommer/høst (ses i sammenheng med punktet under) 
- Evt. større cup sommer (f.eks. Gothia Cup, Dana Cup, Norway Cup.) 
- Treningssamling lokalt/regionalt/nasjonalt/internasjonalt – avhengig av spillere, tid og økonomi. 
 
Jenter 17 – junior 
 

HIL Fotball ønsker at det skal være et tilbud til J17 i klubben. Divisjonspåmelding og spillform tilpasses 
etter spillergruppe. 
 
Senior 
 

Hommelvik Fotball ønsker å ha et tilbud til damer på seniornivå, eventuelt i samarbeid med en 
naboklubb. 
 
Organisering 
 

Følgende roller anses nødvendige for å drifte junior/senior gruppen: 
- 3-4 trenere 
- 1 keepertrener (behov avklares) 
- 1-2 lagledere 

 
Vi ønsker å sette sammen et team med komplementær kompetanse, herunder idrettsfaglig, ledelse, 
fotballfaglig, relasjonell med videre. Det er videre en målsetting om damerepresentasjon i trener- 
og/eller laglederrollen. Vi ønsker også tett kontakt med foreldre/foresatte for støtte og oppfølging. 
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9 Implementering av sportsplan 

 
HIL Fotball er opptatt av å ha en levende sportsplan. Målet er at sportsplanen brukes aktivt på alle nivå 
i klubben. Dette vil være med på å sikre at vi får en klubbstyrt («Klubben som sjef») aktivitet. Dette 
ønsker vi å oppnå gjennom følgende aktiviteter.  

9.1 Oppstartkveld 
 
HIL Fotball inviterer til oppstartkveld med nye årskull hvert år. Denne kvelden inviteres alle foreldre 
med barn i 1. klasse (6-åringer) til informasjonskveld med ledelsen i HIL Fotball. Oppstartkveld 
gjennomføres etter skolestart i 1.klasse og før høstferien. Man inviterer til egen samling for jenter og 
gutter. 
 
Agenda for oppstartkvelden er: 
 
- Generell informasjon om HIL Fotball (organisasjon, Fotballpluss, Alle på banen m.m.) 
- Se på organisering av lag i HIL Fotball 
- Utlevering av utstyr 
- Gjennomgå klubbens verdigrunnlag – Klubben som sjef 
- Presentasjon av sportsplan for den aktuelle aldersgruppen 
- Treningstilbud første året 
- Fordele arbeidsoppgaver rundt laget (trenere, lagledere, foreldrekontakter m.m.) 
- Samarbeid med allidrett og andre særidretter (håndball, ski m.m.) 
- Etablering av kontaktliste, herunder kartlegging av kompetanse/interesse hos foreldregruppen 

9.2 Trenerforum 
 
- Gjennomgå klubbens sportsplan for de aktuelle årskullene 
- Påse at lagenes individuelle årsplaner er i samsvar med klubbens sportsplan. Den overordnede, 

koordinerende rollen er viktig for å bidra til at vi får en klubbstyrt (ikke lagsstyrt) utvikling. 
- Diskutere faglige problemstillinger (gjerne med bidrag fra eksterne ressurser) 
 
 
Etter halv sesong tar vi en ny evaluering. Formålet er å evaluere om vi etterlever klubbens sportsplan, 
herunder: 
 
- Hvordan har vi klart oss ut fra det vi planla for sesongen? 
- Klarer vi å etterleve klubbens sportsplan? 
- Er det behov for endringer i sportsplanen? 
- Ved større avvik kan det være behov for å gjøre endringer i sportsplanen. Trenerforumet 

utarbeider og sender forslag til SU på hva de ønsker endret. SU tar den endelige beslutningen, evt. 
i samråd med styret.  

 
Gjennom denne prosessen ønsker vi å få løpende forbedringer i klubbens sportslige planverk. 
 

9.3 Treneroppfølging 
 

Trenerveileder har en viktig nøkkelrolle i HIL Fotball gjennom løpende oppfølging (coaching) av 
klubbens trenere. Oppfølgingen skal som utgangspunkt foregå på treningsfeltet, men kan også 
arrangeres som egne samlinger. Man kan også bistå i oppsett av årsplaner og treningsøkter for de 
enkelte treningsgruppene. Trenerveileder har et spesielt ansvar for å støtte trenere ved oppstart av 
nye årskull. 
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10 Vedlegg 

10.1 Nyttige linker 
 

- Norges Fotballforbund  https://www.fotball.no/ 
- Trøndelag Fotballkrets 
- Barnefotball 6-11 år 

 
- Barnefotball 12 år 

 
 

- Ungdomsfotball 13-16 år 
 
 

- Spillform 3 mot 3 
 
 

- Spillform 5 mot 5 
 
 

- Spillform 7 mot 7 
 
 

- Spillform 9 mot 9 
  

http://www.fotball.no/Kretser/trondelag/ 
https://www.fotball.no/lov-og-
reglement/spilleregler/spilleregler---barnefotball-612-ar/ 
https://www.fotball.no/lov-og-
reglement/spilleregler/spilleregler-og-retningslinjer---
barnefotball-12-ar/#Toppen 
https://www.fotball.no/lov-og-
reglement/spilleregler/spilleregler-og-retningslinjer---
ungdomsfotball-13-16-ar/#Toppen 
https://www.fotball.no/globalassets/barn-og-
ungdom/spillformbrosjyrer/nff-spillformbrosjyre-
3mot3.pdf 
https://www.fotball.no/globalassets/barn-og-
ungdom/spillformbrosjyrer/nff-spillformbrosjyre-
5mot5.pdf 
https://www.fotball.no/globalassets/barn-og-
ungdom/spillformbrosjyrer/nff-spillformbrosjyre-
7mot7.pdf 
https://www.fotball.no/globalassets/barn-og-
ungdom/spillformbrosjyrer/nff-spillformbrosjyre-
9mot9.pdf 

- Foreldrevettregler https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/verdier-og-
virkemidler/idrettens-barnerettigheter-og-
bestemmelser3/foreldrevettregler/ 

- Trenervettheftet 
 

- Trenerkurs 

https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/verdier-og-
virkemidler/trenervett/#Toppen 
https://www.fotball.no/trener/grasrottrener/nff-c--
lisensutdanningen/ 

- Dommere  https://www.fotball.no/kretser/trondelag/dommer/ 
- Treningsøkta.no   https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/treningsokta/ 
- HIL Fotball webside   http://www.hommelvikfotball.no/ 
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10.2 Fair Play kontrakt 

 
 
Link til pdf:  
https://www.fotball.no/globalassets/samfunnsansvar-og-verdier/fair-play/fp_holdningskontrakt.pdf 

https://www.fotball.no/globalassets/samfunnsansvar-og-verdier/fair-play/fp_holdningskontrakt.pdf

