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1 Revisjonsoversikt; 
I tabellene nedenfor vises versjonshistorikken til denne sportsplanen. Siste versjon står 
øverst 
.  
Navn Dato Forfatter(e) 

Versjon 2.3; beskrevet begrepene 
differensiering / jevnbyrdighet, 
lagspåmelding, trenerforum og 
turneringsbestemmelser 

30.10.2014 Arnor 

Versjon 2.2: Lagt inn mål GIL som 
Fair Play klubb + lagt inn visjon og 
verdier 

September 2014 Arnor 

Versjon 2.1: Lagt inn mål om "best 
på fair play" 

Juni 2012 Arnor 

Versjon 2.0: Oppdatering i forhold 
til samarbeidsavtale med 
Strømsgodset  
Oppdateringer i forhold til mer 
spesifikke krav til skoleringsplan 
(trening), eksempelvis antall touch 
per spiller.  

Juni 2012 Arnor og Scott 

Versjon 1.4. Mindre oppdateringer 
og justeringer 

August 2011 Arnor og Scott 

Versjon 1.3: Oppdatert ihht 
kommentarer fra kretsen ved 
Espen Solemdal. Blant annet lagt 
inn skoleringsplan for trenere 

Mars 2010 Arnor og Scott 

Versjon 1.2: oppdatert hospitering 
og oppflytting 

November 2008 Arnor og Scott 

Versjon 1.1, Oppdatering ihht 
kommentarer fra høring. Første 
offisielle versjon 

27. mai 2008 Arnor og Scott 

Versjon 1 Høringsversjon 9. Mai 2008 Arnor og Scott 

Initiell versjon 15. mars 2008 Arnor og Scott 
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2 Innledning; 
Dette er sportsplan utarbeidet for barne- og ungdomsfotballen i Gullhaug Idrettslag (GIL). 
Målsettingen for sportsplanen er: 

� Den skal være et verktøy for å oppnå den overordnete visjon for GIL fotball, som er 
FLEST MULIG – LENGST MULIG – BEST MULIG. Dette skal oppnås gjennom GIL sine 
grunnverdier GLEDE – SAMHOLD – MESTRING. Med andre ord skal sportsplanen 
underbygge vårt ønske om å utvikle et godt miljø hvor folk støtter hverandre, trives 

og tar ansvar og hvor spillere får mulighet til å utvikle sine fotballferdigheter og 

sosiale ferdigheter og ved dette bidra til å skape et godt oppvekstmiljø for barn og 

unge i Gullhaugområdet. 
� Den skal være et levende styringsverktøy for spillere, trenere og ledere i barne- og 

ungdomsfotballen i GIL.  
� Den skal være et hjelpemiddel for spillere, trenere og ledere i barne- og 

ungdomsfotballen i GIL ved at den gir retningslinjer for de ulike rollene og gir en 
oversikt over forventinger og ansvar som GIL setter for de ulike roller, både generelt 
og mer spesifikt for de ulike alderstrinn. 

� Den skal gi en informativ oversikt over normal ferdighetsutvikling for ulike 
alderstrinn; som et spesifikt hjelpemiddel til trenere og for å gi innformasjon til 
spillere, foresatte og andre interesserte 

 
Sportsplanen er et dokument, som kan leses eller legges i skuffen og støves ned. Derfor er 
prosessene rundt sportsplanen avgjørende for at målsettingene med sportsplanen skal 
oppnås. Disse prosessene inkluderer:  

� Utarbeide og videreutvikle sportsplanen. Sportsplanen er et dynamisk dokument og 
bør utvikles i takt med at tid og kontekst endres. 

� Sportsplan Kurs&Innformasjon. Sammen med sportsplanen utarbeides 
Kurs&Innformasjon-materiale som er en gjennomgang av sportsplanen for bruk til: i) 
opplæring av nye trenere, ii) innformasjon til foreldre og foresatte, og iii) 
innformasjon til andre interesserte. Deler av dette materialet kan også benyttes som 
innledning til tema på trenersamlinger osv. 

� Styret ved sportslig utvalg er ansvarlig at sportsplanen til enhver tid er operasjonell 
og blir fulgt og at det blir gjennomført opplæring av ledere og trenere i sportsplanen 
og at denne blir operasjonalisert og fulgt 
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3 Målsetting; 
� Ha et fotballtilbud til aldersgruppene fra 6 år og oppover for gutter og jenter. 
� Alle lag skal ha et godt sportslig og sosialt tilbud. 
� Spillere skal gis mulighet til ferdighetsutvikling som er tilpasset den enkelte. 
� Gjennom skoleringsplaner og en differensierte modell, inkludert ekstratreninger og 

ekstra tilbud gjennom samarbeid med Strømsgodset toppfotball, hospitering, 
keeperutvikling, samarbeid med andre idrettslag med mer, ønsker vi å holde en høy 
kvalitet på spillerutviklingen og dermed øke mulighetene for å få frem gode spillere. 

� Lagene i aldersbestemte klasser, 13-19 år, hevde seg blant de 10-15 beste lagene i 
Vestfold, og enkelte lag skal hevde seg på enda høyere nivå (forutsetter fortsatt 
samarbeid med HIF) 

� Være representert med spillere i VFKs spillerutviklingsprogram for relevante 
aldersgrupper (først og fremst 13-16 år) 

� Etablere klubbhus som sportslig, sosialt og miljømessig anker. 
� Tilrettelegge for utvikling av trenere, dommere og ledere. 
� Vi vil påvirke våre spillere til å ta ansvar overfor seg selv og andre i og utenfor 

fotballmiljøet. 
� Være beste klubb i Vestfold på "fair play". Dette skal være i praksis og ikke på 

papiret. 
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4 Krav  

4.1 Krav til klubben 

� Gi et tilbud til alle 
� Tilrettelegge for at alle spillere som ønsker det får gode utviklingsmuligheter 
� Ha kvalifiserte trenere og ledere, samt utvikle disse 
� Holde trenere med klubbens treningdress 
� Arbeide for et godt fotballmiljø 
� Utvikle forholdet til områdets skoler  
� Ha et godt samarbeidsforhold med andre idrettslag i byen. 
� Ha tilfredsstillende treningsfasiliteter 
� Klubben utdeler lagledermappe til alle trenere og lagledere. Denne inneholder blant 

annet sportsplan, ABC boka, navnlister, idebanken, innformasjon om økonomiske 
rammer for lagene. 

4.2 Krav til lederen/treneren 

� Husk at du er et forbilde for spillerne 
� Spillerne legger mer vekt på det du gjør enn det du sier 
� Lær spillerne å respektere og tolerere dommerne, mot- og medspillere og ledere 
� Gi ros og oppmuntring – det virker positivt og konstruktivt. Vær fokusert på å 

formidle gode løsninger. Unngå kjefting vær konstruktiv. 
� Unngå banning. 
� Vær forsiktig med å fremelske "barnestjerner" (dem blir det sjeldent gode 

fotballspillere av) 
� Vær opptatt av alle og jobb med å differensiere i den enkelte økt/kamp 
� Vær opptatt av "hele mennesket" 
� Involver foresatte og informer om evt. uheldige episoder 
� Husk "foreldre-vett-reglene". Ta ansvar for at negativ roping/kjefting ikke skjer 
� Trenerne/lederne har ansvaret for spillernes oppførsel på banen 
� Trenerne/lederne skal følge klubbens og fotballforbundets retningslinjer eksempelvis 

i forhold til topping av lag, spilletid osv 
� Videre bør treneren fortrinnsvis benytte klubbens treningstøy på kamp og trening, 

spesielt gjelder det på kamper (hjelper på synlighet, og gir en fin signaleffekt) 
� Skal levere spillerlister for lagene innen 15. mai til kontingentansvarlig 

4.3 Krav til Spilleren 

� Respekter dommeren og trenerens avgjørelser 
� Ha respekt for medspillere, motspillere, trenere, lagledere og dommere 
� Vis god folkeskikk. Banning og mobbing blir ikke godtatt. God oppførsel gjelder også 

på lagets reiser 
� Møt presis til trening og kamp 
� Meld alltid fra hvis du ikke kan komme 
� Ingen bruk av rusmidler i sammenheng med lagets aktiviteter 
� Vis lojalitet 
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� Ta del i fellesoppgaver med en positiv innstilling 
� Hold orden i lagets utstyr. Vær med og finn baller etc. Rydd etter deg! 
� Still opp når det er klubben trenger din hjelp (dugnad, etc) 
� Tap og vinn med samme sinn 

 

4.4 Krav til foreldre 

� Møt opp til kamp og trening  -  barna ønsker det 
� Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen - ikke bare dine kjente 
� Oppmuntre i medgang og motgang - ikke gi kritikk! 
� Respekter lagleders bruk av spillere - ikke forsøk å påvirke han/henne under kampen 
� Se på dommeren som en veileder - respekter avgjørelsene! 
� Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta - ikke press det 
� Spør om kampen var morsom og spennende - ikke bare om resultatet 
� Sørg for riktig og fornuftig utstyr - ikke overdriv 
� Vis respekt for arbeidet klubben gjør - delta på foreldremøter for å avklare 

holdninger og ambisjoner 
� Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball - ikke du 
� Vis respekt for andre - ikke røyk på sidelinja 
� Still opp når det er klubben trenger din hjelp (dugnad, etc) 
� Husk at barna gjør som du gjør - ikke som du sier 
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5 Samarbeidsavtale Strømsgodset 
Gullhaug Idrettslag har sammen med Holmestrand Idrettsforening fotballgruppa inngått 
avtale om samarbeid med Strømsgodset Toppfotball gjennom et SIF Proff tiltak. SIF-Proff i 
Holmestrand hadde oppstart opp Søndag 8. Januar 2012. Det er intensjon om langvarig 
samarbeid (se forøvrig "SAMARBEIDSAVTALE MELLOM HIL / GIL (Holmestrand IF og Gullhaug 
IL) OG STRØMSGODSET TOPPFOTBALL (STF) OM «SIF PROFF»".  

5.1 Generell informasjon SIF Proff tiltak  

Tiltaket er ikke et breddetiltak, men et ekstratiltak relatert til spillerutvikling og bygger 
således under GILs mål om tilbud tilpasset hver spiller. Formålet er å gi lokale guttespillere 
som har treningsiver, motivasjon, holdninger og ferdigheter mulighet til å ha et utvidet og 
godt treningstilbud lokalt. Dette er ment å forsterke GIL’s nåværende tiltak rundt 
spillerutvikling. Tiltaket vil bestå av en ukentlig ekstratrening (kommer i tillegg til 
lagstreninger og hospiteringstreninger). Spillere fra 11-19 år deles i to utviklingsgrupper: 11-
14 år og 15-19 år. Dette er et lokalt tiltak med lokale trenere som hovedansvarlige. Man 
ønsker ca 4 kvalifiserte trenere som ansvarlig for disse treningene (Trener I helst, Trener II, 
og god erfaring) I tillegg har man en oppmann/administrator for tiltaket. 
Oppmann/administrator og SIF-Proff trenere har hovedansvar for tiltaket.  
 
I tillegg til treninger med de lokale trenerne knyttet til tiltaket vil man ha ca 3 økter årlig hvor 
det kommer instruktører fra SIF. Videre vil man søke å få til ytterligere økter med 
gjestetrenere eksempelvis gjennom Vestfold Fotballkrets og ved hjelp av andre lokale 
trenere.  
Man ønsker videre å benytte andre bidrag fra SIF  

• Trenerutviklingskveld hos Strømsgodset  

• Deltakelse på trenerfora i SIF regi (åpent for alle trenere i HIF/GIL) 

• Spillerbesøk fra Strømsgodset 

• Utstyr med SIF Proff logo 

5.2 Krav til spillere på SIF-Proff 
• Godt treningsoppmøte både på SIF-Proff og lagstreninger 

• Gode holdninger (både treningsholdninger og generelt) 

• Være motivert 

• Komme tidsnok til treningen 

• Gi beskjed ved forfall til SIF-Proff trening 

o Vi godtar det meste (hyttetur med familien er helt greit), men som nevnt så forventer 

vi godt treningsoppmøte og at man forsøker å prioritere SIF-Proff treningen høyt 

Spillere som blir tatt ut på SIF proff må betale en årlig treningsavgift. Dette dekker blant 
annet utstyr med SIF proff logo (t-skjorte og treningsoverdel). Dette betales til Gullhaug etter 
faktura som sendes elektronisk innen 15/1 hvert år. Merk betalingen med: "SIF-Proff 

<spillerens navn>" 
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5.3 Uttak til SIF proff utviklingsgrupper 
Det er trenerne på de respektive lag som nominerer spillere til SIF Proff utviklingsgrupper. 
Nominering er basert på: 

• Ferdigheter (ferdigheter på bylagsnivå). 

• Treningsoppmøte (på lagstreninger, skal være høyt oppmøte) 

• Motivasjon 

• Holdninger 

Nominering vil når alt kommer til alt baseres noe på skjønn. Treningsoppmøte er sentralt. 
Det gjøres imidlertid vurderinger i forhold til årsak. Hvis man har redusert treningsoppmøte 
fordi man også driver med andre idretter og treninger kræsjer, så er det greit hvis de andre 
kriteriene er på plass. Hvis man imidlertid kutter ut alle fotballtreninger i perioder av året for 
å prioritere andre idretter tilfredsstiller ikke dette kriteriet. Andre gyldige 
treningsfraværsårsaker kan være konfirmasjonsundervisning og selvfølgelig skade/sykdom. 
Vurderinger må gjøres i hvert enkelt tilfelle. Ferdighetskriteriet kan være litt utfordrende. 
Normalt har vi hatt 4-6 spillere per årskull som er på ”bylagsnivå” samt tilfredsstiller de 
andre kriteriene, men dette varierer opplagt noe fra årskull til årskull.  
Det er de ansvarlige trenerne for SIF Proff tiltaket som tar det endelig uttaket. Det er også 
viktig å bemerke at utviklingsgruppene er dynamiske grupper. Det er ikke slik at man ikke 
kan komme med senere selv om man ikke blir tatt ut når man er 11 år, og det er heller ikke 
slik at hvis man er tatt ut, så er man automatisk med fra år til år. Oppmøte på treningene er 
"obligatorisk" i den forstand at alle fravær skal meldes fra med en begrunnelse. Mye vil 
godtas, hyttetur med familie er helt ok. Antall fravær vil imidlertid vurderes. 

3.1.1 Relaterte tiltak 

I tillegg til overnevnt SIF-Proff tiltak, får GIL/HIF spillere fra SIF Proff som er gode nok 
mulighet til å delta på treninger med Strømsgodset Akademi. Dette kommer i tillegg til 
eventuell deltakelse i kretsens spillerutviklingsprogram. Praktisk ser vi for oss at evt aktuelle 
spillere deltar på Strømsgodset Akademi en ukentlig trening, og det vil være foreldre som 
dras inn for transport til og fra Drammen. Det er eget uttak for deltakelse på Strømsgodset 
Akademi. De lokale SIF proff trenerne foretar nominering, uttak foretas av Strømsgodset 
trenere/spillerutviklere. 
GIL/HIF vil videre ha løpende dialog med Strømsgodset ved eventuelle tilfeller der spillere er 
aktuelle for elitelag for Strømsgodset. Fortrinnsvis da junior elitelag, da vårt mål er å ha et 
godt nok lokalt tilbud for spillere som kunne vært aktuelle for gutte elitelag. GIL/HIF anser 
det som svært positivt hvis det skulle vise seg at vi gjennom SIF Proff og øvrig samarbeid 
klarer å få opp spillere som er gode nok for SIF junior elitelag. 
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6 Fair Play 
Gullhaug arbeider målrettet og aktivt med å kvalifisere seg som kvalitetsklubb. En del av 
dette konseptet er at Gullhaug følger opp kriteriene som er fastsatt av NFF for Fair Play (se 
http://www.fotball.no/fairplay). Dette inkluderer blant annet Fair Play holdningskontrakt og 
foreldrevettregler. 
 
Disse dokumentene finner du på vår hjemmeside under fanen "Fair Play". 
 
I forbindelse med kamp skal man ha kampvertordning, denne ordningen er etablert i Gullhaug IL og 
beskrevet på hjemmesiden under fanen "Fair Play, videre at : 
 
Før kampen Under kampen Etter kampen 
Lagene møtes i midtsirkel til 
en fair play samling ca 5 min 
før kamp. 
 
Lagene går på rekke mot 
hverandre, tar motspillerne i 
hånden og ønsker lykke til. 
 

Skap god lagånd gjennom 
oppmuntring av medspillere 
og mange pasninger.  
Gjør hverandre gode. 
Respekter motspillere og 
dommerens avgjørelser 

Lagene går på rekke mot 
hverandre, tar motspillerne i 
hånden og takker for 
kampen. 
 

   
Mer spesifikt har GIL som målsetting å være beste klubb i Vestfold på fair play. For klubben 
skal Fair Play være mer enn bare fine ord, flagg, faner, gule vester og fair play kontrakter. Vi 
ønsker over tid å gjennomsyre klubbes ledere, trenere og spillere på gode holdninger, 
ydmykhet, og respekt for hverandre. 
   
Respekt er et nøkkelord i denne sammenheng. Vi skal vise respekt for medspillere, 
motspillere, dommere, ledere og trenere. God høflighet og folkeskikk må gjelde også på 
fotballbanen. I praksis innebærer dette i hovedsak: 

• Vi bygger opp en kultur i lagene og i klubben hvor vi viser respekt, ydmykhet og gode 
holdninger på banen og på sidelinjen før, under og etter kamp.  

• Vi tar ut eventuell frustrasjon ved å yte bedre ute på banen. 

• Bortelag og dommere skal føle seg velkommen til våre hjemmekamper (Vi hilser på 
dem og er imøtekommende). Det skal være hyggelig å komme til Gullhaug! 

• I coaching fra sidelinjen og i meldinger spillerne imellom skal det være en positiv 
grunnholdning. Regelen er at det skal være overkant av oppmuntringer og positive 
bemerkninger i forhold til "irettesettelser". Ved "irettesettelser" er fokus på læring 
og forbedring i motsetning til å "trykke hverandre ned" og "gå sure".  

Samtidig skal det være lov å være engasjert, og det er lov å si fra/komme med utbrudd i 
øyeblikkets engasjement og evt. fortvilelse. Kunsten er og ikke la øyeblikkets fortvilelse få lov 
til å utarte seg eksempelvis i lengre diskusjoner, knuffing og dårlig stemning. Det er 
eksempelvis ikke greit og kontinuerlig hakke på dommeren, men det er greit å komme med 
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engasjerte bemerkninger innimellom men det skal veldig fort være med et glimt i øyet. Vi må 
ikke glemme perspektivet her. Det er bare en fotballkamp.  

Relatert til Strømsgodet samarbeidet så er også Strømsgodset forbilde på dette. 
Strømsgodset har stort fokus på Fair play. Nedenstående eksempel fra praksis på Fair Play er 
hentet fra noe en SIF trenere skrev på SIF sine sider ifbm turnering for G16 elite:  

Det ble som kjent store sifre mot Vålerenga i finalen, men nok engang kommer laget og 
klubben til finalen noe som er den tredje for året (2012), Notodden, Skeid og Atea. Klubben 
kan være stolt av det vi viser både på og utenfor banen, hvor FAIR PLAY har et stort fokus 

hos oss. Det jobbes godt, og med den ''spillestilen'' som kanskje er litt i overkant naiv hender 
det at vi går på noen ''smeller''.  

Det er allikevel hyggelig når andre klubber kommer med gode tilbakemeldinger på noe av det vi jobber med, 
Skeid skriver blant annet dette på sine nettsider: 

"Vi møtte våre overmenn i Strømsgodset i semifinalen. De var helt klart gira på å få revansje over oss etter 

leksjonen vi ga dem på Notodden i april. Kampen åpner med et voldsomt trykk fra oss. Vi spiller oss til utrolig 

gode muligheter, men en svært god Godsetkeeper hindrer oss i å gå opp i ledelsen ved flere anledninger. Med 

skåring(er) her ville nok kampbildet blitt annerledes enn det ble. Resten av omgangen er jevnspilt. Etter pause 

starter vi igjen brukbart, men utover i omgangen girer laget fra Drammen opp tempo. Slitne bein og hoder 

henger ikke med og det er til slutt fortjent at de vinner 2-0, det siste målet komme på overtid, da vi kaster alle 

mann i angrep. Jeg lar meg fortsatt imponere av talentutviklingen som Strømsgodset driver med. Når trenere 

og spillere i tillegg, er usedvanlig sympatiske, er vel det bare toppen av kransekaka. Her dyrkes kollektivet og 

LAGET! Dette gir også grobunn for at alle i gruppa utvikler seg sammen. Siterer Ronny Deila; en spiller er null 

verdt, uansett hvor god han er, hvis han ikke har evne til å lære og utvikle seg, sammen med andre....Her tror 

jeg spillerne på Oslolagene har en del å lære."  

Målet til Gullhaug er at det Skeid skriver om Strømsgodset i sitatet over er slik klubbene i 
Vestfold generelt skal oppfatte Gullhaug. 

6.1 Ansvar og forpliktelser for Trener 

Trenene har et spesielt ansvar i forhold til å skape den gode kulturen i laget. Så selv om alle 
har ansvar behandler vi trenerens ansvar litt mer spesifikt i dette kapitlet. 
 

Respekt er igjen et nøkkelordet. Man må ha selvrespekt og respekt for de andre som er 
involvert i fotballspillet. Det innebærer at man som lag vil unngå beviste ufinheter (ufine 
taklinger, ufine kommentarer, forsøk på juksing, ufin oppførsel osv). Som trener innebærer 
det et ansvar i forhold til å snakke med spillerne om dette og også ta tak i ufinheter som evt 
oppstår. Vi skal eksempelvis ikke juble hvis en motstander får kort eller vi får en jukse-straffe 
(vi vil tvert imot ikke ha jukse straffer). Det er spesielt viktig og stadig poengtere at man skal 
ha respekt for dommeren og at det er dommeren som dømmer. Treneren har et ansvar for å 
gå foran med et godt eksempel. 

Videre har lagets generelle sosiale situasjon (tone i laget, kameratskap osv) stor innvirkning 
på hvordan laget fremstår relatert til fair play i kamp. Derfor er dette med å bygge et godt 
miljø et viktig element relatert til fair play. Videre henger dette med å utvikle gode 
holdninger (holdninger på/til trening og kamp) sammen med fair play. Noen generelle fair 
play tips til trenere er: 
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� Alle spillere er like mye verdt, og har det samme potensial for å ha det moro med 
fotball. 

� Gi oppmuntring til alle spillerne under trening og kamp. 
� Oppmuntre i medgang og motgang. 
� Tilrettelegg for et trygt miljø med aktiviteter som spillerne mestrer. 
� Se på dommeren som en veileder og gjør dommeren god! 

- Respekter avgjørelsene og bidra til at dommeren trives. 
- Ta i mot og takk dommeren i forbindelse med alle kamper. 
- Vær et forbilde for barna med tanke på adferd overfor dommeren. 

� Gjennomfør Fair Play-hilsen før og etter alle kamper. 
� Vis respekt for arbeidet klubben gjør. 

- Delta på foreldremøter og trenerforum slik at du jobber etter klubbens 
holdninger og retningslinjer. 

� Vis respekt for andre. 
- ikke røyk, bann eller vær aggressiv på sidelinja. 

� Del ut foreldrevettreglene til foreldrene. 
� ”Mobbing er trener og lagleders ansvar. Punktum”. 
� Husk at du uansett er rollemodell – det er ditt valg om du vil være en god en! 
� Tenk på at det er barna som spiller fotball - ikke du. 
� Tap og vinn med samme sinn (i alle fall lat som du gjør det ;-) 

6.2 NFF Fair Play kontrakt 

NFF sin Fair Play kontrakt kan være et fint hjelpemiddel for å opparbeide den gode kulturen 
som vi snakker om. Det er fin måte å få til bevisstgjøring rundt dette med fair play i laget: 

Fair play kontrakt 

Denne kontrakten gjelder for alle fotballspillere under 18 år. Den er en del av Fair Play-

programmet som omfatter hele fotballsporten.  

Fair Play er mye mer enn gule og røde kort. Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot 

hverandre, både på og utenfor banen! Dette er Fair Play-regler som undertegnede lover å 

følge: 

- Vis respekt for treneren, dommeren og spillets regler 

- Vis respekt for laget og lagkameratene dine 

- Vis respekt for dine motspillere 

- Møt presis til trening, kamper eller andre avtaler 

- Ikke vær med på mobbing, rasisme eller annen dårlig oppførsel 

- Bidra til at alle trives og har det gøy med fotballen 

- Tap og vinn med samme sinn 

Klubben lover å legge til rette for at alle kan ha det gøy med fotballen og at sporten preges 

av respekt, rettferdighet og positive holdninger. 
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Det handler om respekt, ikke sant? 

 

6.3 Organisering rundt laget 

For å melde på et lag til serie er regelen at det etableres et støtteapparat med minst 3 
voksne rundt laget: 

� Trener (om mulig to trenere). Ansvar: Sportslige ansvaret for sitt lag og rapporterer 
til sportslig ansvarlig i klubben, Skal planlegge og gjennomføre treninger (se 
skoleringsplan), Skal lede laget når det spilles kamp.  

� Lagleder. Ansvar: Kontaktperson for sitt lag og rapporterer til styret, Styre lagets 
økonomi, Følge opp laglister og (kontingenter), påmelding serie og cup, Kontroll på 
treningstider og kampoppsett, Organisere transport til bortekamper. 

� Støttefunksjon. Ansvar: Skal bistå lagleder og trener i deres oppgaver, 
Gjennomføring og bemanning av dugnader for laget, Organisere sosiale tiltak for 
laget og foreldregruppen, evt ajourhold av lagets web-sider. 
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7 Skoleringsplan trenere 
Figuren nedenfor viser ønskelig kompetanse for trenerne på de ulike alderstrinnene. 
 
 

Aldersgruppe Ønsket minimum kompetanse 
Senior Erfaring og NFF trener 1, ønskelig med NFF Trener 2 

Junior NFF Trener 1, ønskelig med NFF Trener 2 

G/J 15/16 år NFF Trener 1, - Ønskelig med NFF Trener 2 

G/J 13/14 år NFF Trener 1, delkurs 1, 2 og 3 

G/J 11 /12 år NFF Trener 1, delkurs 1 og 2 

G/J 09/10 år NFF Trener 1, delkurs 1 

G/J 06/07/08 år Barnefotballkveld 

 

7.1 Skoleringsplan (5-16 år) 
I skoleringsplanen går vi gjennom hva en GIL spiller skal lære fra han er 6 til han er 16 år 
gammel. Når det gjelder forslag til konkrete øvelser som vi anbefaler brukt i treningene, viser 
vi til tilgjengelig materiell slik som idebanken fra fotballforbundet. Denne typen materiell 
skal være tilgjengelig for lagene. 
 
Strømsgodset stilen 
I forbindelse med at Gullhaug har inngått samarbeidsavtale med Strømsgodset, vil også 
Strømsgodset stilen innføres i klubben. Dette innvirker på skoleringsplan for å få inn 
Strømsgodset sin spillestil i våre egne lag. Overordnet betyr dette følgende hovedmomenter: 

• Fokus på mange ballberøringer på trening (ca 500 berøringer per spiller per trening 
per time (1.5 timer gir da ca 750 berøringer). Her ønsker vi også bruk av Coerver 
øvelser i oppvarmingsdelen (eksempelvis føring innside/utside, med/uten 
oversteg/stepover, vendinger, balanse), samt fokus på pasningsøvelser i "spill med" 

• Fokus på pasningspill herunder: 
o Pasningskvalitet (kraft i pasning, begge bein, pasning på riktig fot til 

mottaker…) 
o Mottak/medtak (legge til rette på første touch, inside/utside, begge bein, 

høye/lave baller…) 
o Bevegelse rundt ballfører (skape overtall, sette opp trekant, (støttealternativ, 

invitere til vegg/overlapp/overtagelse, bevegelser foran ballfører 
(møtebevegelse, mellomrombevegelse, bakromsbevelgelse)) 

o Ett/to/tre touch. Balltempo! 
o Variasjon, korte og lengre pasninger. 

• Brette ut spillet/Kantspill: Være gode på å bruke plass/rom i bredden, vende spill og 
komme på kant (skape overtall på kant/overlapp). Aktivt bruk av backer for 
igangsetting av spill fra keeper. 

• Ballbesittelse, holde ballen i laget (ved hjelp av høyt balltempo og kvalitet på 
pasningspill). Bevegelse, Vende og vri, frispilling bak… 



16 

Versjon 2.3 Sportsplan 30.10.2014 

• Hurtig gjenvinning ved balltap: førsteforsvarer hurtig og tøft opp i ballfører, 2-3 
forsvarer dekker rom og pasningsalternativer. (Her må man i kamp opplagt se ann 
ferdighetsnivå på motstander i forhold til kvaliteter på eget lag, eksempelvis for å 
justere presshøyde etc, men når man bestemmer seg for å vinne ball så er det 
kollektivt press). 
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8 Aldersgruppe 6-7 år 
Dette er det første møtet med organisert idrett. Det er derfor viktig at det legges vekt på 
trivsel, lek og aktivitet. Hovedfokus disse første årene skal være: 

� Skape trygghet og sosialisering for spillerne i fotballmiljøet 
� Skape en fast ramme for trening og aktiviteter 
� Aktivitet med ball 

 
Aldersgruppen 6-10 år spiller 5’er fotball 

8.1 Karakteristiske trekk 
� Jevn og harmonisk vekst 
� Motorisk gullalder mot slutten av perioden 
� Liten utvikling av kretsløpsorganene 
� Stor aktivitetstrang 
� Selvsentrerte 
� Tar verbal instruksjon dårlig 
� Kort konsentrasjonstid 
� Idealer og forbilder står sentralt 
� Stort vitebegjær 
� Følsom for kritikk 
� Aggresjon rettes mot kamerater 

 

8.2 Trening og kamper 
� Sesongen bør senest starte 1. mars og vare frem tom. september. Fotballferien følger 

normalt skoleferien, det kan være en fordel å starte treningen rundt 1. August for å 
få en god start på høstsesongen.  

� Det kan gis treningstilbud hele året, vanligvis en gang i uken. Dette er opp til spillere 
og trenere for det enkelte lag. Innetrening i vinterhalvåret (Gymsalen på Botne eller 
Hillestad skoler). Ha en lang juleferie (1 mnd). 

� Treningsvarighet: 1 time.  
� Det er fortrinnsvis to trenere pr lag.  
� Det er ønskelig at minimum en trener pr. lag har gjennomført NFF sitt 

aktivitetslederkurs.  
� Alle spillerne bør rotere på de forskjellige rollene i laget og en bør tilstrebe at flest 

mulig også står i mål.  
� Lik spilletid er en forutsetning og topping av lag skal ikke forekomme. 
� Stimuler til uorganisert fotballaktiviteter utenom fellestreninger. 

8.3 Mål for opplæring 

� Alle skal ha det gøy 
� Teknikk må prioriteres, demonstrer øvelsene 
� Ikke spesiell utholdenhetstrening 
� Ikke spesiell styrketrening 
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� Spill på små områder, med få spillere på laget og store mål med eller uten keeper 
� Bruk mye ros og sørg for en hyggelig tone 
� Innføring i elementære samværsregler; toleranse-respekt-disiplin 
� Innføring i elementære basisteknikker 
� Skape lyst til ball-leik på fritida 

8.4 Ferdigheter og ferdighetsutvikling 
� Aktiviteten må stå i høysetet 
� Fokus på høyt antall ballberøringer (minimum 500 per spiller), bruk gjerne Coerver 

øvelser 
� Se generelle fokusområder relatert til Strømsgodset stilen i starten av skoleringsplan 

kapittelet 
� Pasning: kunne slå korte presise pasninger med begge ben  
� Mottak: kunne ta i mot en ball med begge ben. Tilrettelegge for neste pasning i 

mottaket 
� Skudd: kunne skyte med strak vrist, helst med begge ben. Det er naturlig at den ene 

skuddfoten er bedre enn den andre 
� Føring: kunne føre ballen i bevegelse (innside og utside begge ben, løfte blikket), 

gjerne ift kjegleløyper, Coerver øvelser osv.  
� Dribling: Enkle vendinger og finter 
� Heading (øve på å treffe med panna og se på ball) 
� Keeper, forstå keeper rollen (utspark/utkast, målområde, plassering, gå ut mot ball) 
� Innføring av enkle regler: Hva skjer ved – innkast, corner, frispark, avspark? 

8.5 Kamptilbud 

� Laget følger VFK sin serie, skal i tillegg være med på minst to cuper i løpet av året. Se 
forslag til cuper i vedlegg A 

8.6 Tips 

I treningssituasjon må en tilstrebe mest mulig aktivitet med ball, og unngå kø og venting. 
Organiser mange spillsekvenser, med for eksempel spill 1 mot 1, 2/3/4 mot 2/3/4. Blant 
annet boken ”God fotballferdighet, lær taktikk-teknikk” anbefales som grunnlag for 
forberedelser til trening. Boken fokuserer på de viktigste instruksjonsmomentene for de 
mest sentrale basisferdighetene spillerne bør trene på. I tillegg er ”Fotball er gøy” en bok 
som også kan anbefales. Organisering av trening:  

� Ca 10% individuell ballbehandling (føring av ball osv) 
� Ca 25% spill med/spill sammen (pasning-mottak etc) 
� Ca 55%. spill mot (spill i firkant, spill mot mål osv) 
� Ca 10%, spill og lek, uttøyning/sosialt/info 

Det anbefales å ha med fløyte, slik at barna lærer seg å høre etter når det blåses i fløyta. 
Videre bør treneren fortrinnsvis benytte klubbens treningstøy, spesielt gjelder det på 
kamper (hjelper på synlighet, og gir en fin signaleffekt)  
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9 Aldersgruppe 8-10 år 
Hovedfokus skal være: 

� Skape trygghet og sosialisering for spillerne i fotballmiljøet 
� Skape en fast ramme for trening og aktiviteter 
� Aktivitet med ball 

 
Aldersgruppen 6-10 år spiller 5’er fotball 

9.1 Karakteristiske trekk 
� Jevn og harmonisk vekst 
� Selvkritikk og lærevillighet øker 
� Tilnærmet lik utvikling hos jenter og gutter 
� Er lette å lede og påvirke 
� God utvikling av finmotorikken, "Teknisk gullalder" starter i slutten av perioden 
� Gunstig alder for påvirkning av holdninger 
� Kan ta i mot verbal instruksjon 
� Opptatt av regler og rettferdighet 
� Kreativitet utvikles 
� Stort vitebegjær 
� Tar verbal instruksjon dårlig 

9.2 Trening og kamper 
� Sesongen bør senest starte 1. mars og vare frem tom. september. Fotballferien følger 

normalt skoleferien, det kan være en fordel å starte treningen rundt 1. August for å 
få en god start på høstsesongen.  

� Det gis vanligvis treningstilbud hele året, en til 2 gang i uken. Dette er opp til spillere 
og trenere for det enkelte lag. Innetrening i vinterhalvåret (Gymsalen på Botne eller 
Hillestad skoler). Ha en lang juleferie (1 mnd). 

� Treningsvarighet: 1-1,5 timer.  
� Det er fortrinnsvis to trenere pr lag.  
� Det er ønskelig at minimum en trener pr. lag har gjennomført NFF sitt 

aktivitetslederkurs.  
� Alle spillerne bør rotere på de forskjellige rollene i laget og en bør tilstrebe at flest 

mulig også står i mål.  
� Alle skal få tilnærmet lik spilletid og topping av lag skal ikke forekomme. 
� Stimuler til uorganisert fotballaktiviteter utenom fellestreninger. 

9.3 Mål for opplæring 
� Alle skal ha det gøy 
� Teknikk må prioriteres, demonstrer øvelsene 
� Ikke spesiell utholdenhetstrening 
� Ikke spesiell styrketrening 
� Spill på små områder, med få spillere på laget og store mål med eller uten keeper 
� Bruk mye ros og sørg for en hyggelig tone 
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� Innføring i elementære samværsregler; toleranse-respekt-disiplin 
� Innføring i elementære basisteknikker 
� Skape lyst til ball-leik på fritida 

9.4 Ferdigheter og ferdighetsutvikling 
� Aktiviteten må stå i høysetet 
� Se generelle fokusområder relatert til Strømsgodset stilen i starten av skoleringsplan 

kapittelet 
� Fokus på høyt antall ballberøringer (ca 500-800 per spiller), bruk gjerne Coerver 

øvelser 
� Pasning: kunne slå korte presise pasninger med begge ben (innside, utsiden og 

vristspark). I tillegg bør en tilstrebe pasningsøvelser der spiller øver på å slå pasning 
ifht medspillerens bevegelse. 

� Mottak/medtak: kunne ta i mot en ball med begge ben. Tilrettelegge for neste 
pasning i mottaket. Medtak bør øves på i bevegelse. 

� Skudd: kunne skyte med strak vrist, helst med begge ben. Det er naturlig at den ene 
skuddfoten er bedre enn den andre 

� Føring: kunne føre ballen i bevegelse (innside og utside begge ben, løfte blikket), 
gjerne ift kjegleløyper osv.  

� Dribling: Enkle vendinger og finter. Kunne utføre enkle finter med ballen, for 
eksempel pasningsfinter, kroppsfinter, overstegsfinter, 

� Heading (øve på å treffe med panna og se på ball) 
� Keeper, forstå keeper rollen (utspark/utkast, målområde, plassering, gå ut mot ball) 
� Innføring av enkle regler: Hva skjer ved – innkast, corner, frispark, avspark? 
 

 

9.5 Kamptilbud 
� Laget følger VFK sin serie, skal i tillegg være med på minst to cuper i løpet av året. Se 

forslag til cuper i vedlegg A 
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9.6 Tips 
I treningssituasjon må en tilstrebe mest mulig aktivitet med ball, og unngå kø og venting. 
Organiser mange spillsekvenser, med for eksempel spill 4 mot 4. Blant annet boken ”God 
fotballferdighet, lær taktikk-teknikk” anbefales som grunnlag for forberedelser til trening. 
Boken fokuserer på de viktigste instruksjonsmomentene for de mest sentrale 
basisferdighetene spillerne bør trene på. I tillegg er ”Fotball er gøy” en bok som også kan 
anbefales. Organisering av trening:  

� Ca 10% individuell ballbehandling (føring av ball osv) 
� Ca 25% spill med/spill sammen (pasning-mottak etc) 
� Ca 55%. spill mot (spill i firkant, spill mot mål osv) 
� Ca 10%, spill og lek, uttøyning/sosialt/info 
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10 Aldersgruppe 11-12 år 
7 er fotball - Fortsatt vektlegges aktiviteter og ballen benyttes fortsatt i alle aktiviteter  

10.1 Karakteristiske trekk 
� Jevn og harmonisk vekst 
� Selvkritikk og lærevillighet øker 
� Tilnærmet lik utvikling hos jenter og gutter 
� Er lette å lede og påvirke 
� God utvikling av finmotorikken. "Teknisk gullalder" 
� Gunstig alder for påvirkning av holdninger 
� Kan ta i mot verbal instruksjon 
� Opptatt av regler og rettferdighet 
� Kreativitet utvikles 

10.2 Trening og kamper 
� Veiledende bør være en til to ganger pr. uke. Juli bør være frimåned, ta også en 

måneds juleferie. I vinterperioden er det mulighet for innetrening en gang i uken 
� Treningsvarighet: 1-1,5 timer.  
� Det er fortrinnsvis to trenere pr lag.  
� Det er ønskelig at minimum en trener pr. lag har gjennomført NFF sitt trener I kurs.  
� Alle spillerne kan med fordel rotere på de forskjellige rollene i laget.  
� Alle skal spille mye. Spilletid reflekteres i treningsoppmøte og holdninger på 

trening og i kamp. Topping av lag skal ikke forekomme. 
� Alle skal spille minst en halv kamp når de er bedt om å møte på kamp 
� Stimuler til uorganisert fotballaktiviteter utenom fellestreninger. 

10.3 Mål for opplæring 
� Alle skal ha det gøy 
� Teknikk må prioriteres, demonstrer øvelsene 
� Ikke spesiell utholdenhetstrening 
� Ikke spesiell styrketrening 
� Spill på små områder, med få spillere på laget og store mål med eller uten keeper 
� Bruk mye ros og sørg for en hyggelig tone 
� Innføring i elementære samværsregler; toleranse-respekt-disiplin 
� Innføring i elementære basisteknikker 
� Lære grunnleggende pasningspill pasning/mottak/skudd/føring/finting, alle må ha et 

bilde av ”riktig” utførelse 
� Spillerne får mer ansvar, bør jobbe med holdninger til treningsregler, treningsvaner, 

selvdisiplin, hjelpsomhet, samarbeid og oppmuntring 
� Skape lyst til ball-leik på fritida 

10.4 Ferdigheter og ferdighetsutvikling 
� Aktiviteten må stå i høysetet 
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� Se generelle fokusområder relatert til Strømsgodset stilen i starten av skoleringsplan 
kapittelet 

� Fokus på høyt antall ballberøringer (ca 500-800 per spiller), bruk gjerne Coerver 
øvelser 

� Pasning: kunne slå korte presise pasninger med begge ben (innside, utsiden og 
vristspark). I tillegg bør en tilstrebe pasningsøvelser der spiller øver på å slå pasning 
ifht medspillerens bevegelse. Øv på at det er medspillers bevegelse som utløser 
pasningen. 

� Mottak/medtak: kunne ta i mot en ball med begge ben. Tilrettelegge for neste 
pasning i mottaket. Medtak bør øves på i bevegelse. 

� Skudd: kunne skyte med strak vrist, helst med begge ben. Det er naturlig at den ene 
skuddfoten er bedre enn den andre 

� Føring: kunne føre ballen i bevegelse (innside og utside begge ben, løfte blikket), 
gjerne ift kjegleløyper osv.  

� Dribling: Enkle vendinger og finter. Kunne utføre enkle finter med ballen, for 
eksempel pasningsfinter, kroppsfinter, overstegsfinter m.fl. 

� Heading introdusere og øv på heading som ferdighet. 
� Keeper, Grep, enkel fallteknikk, utgangsstilling 
� Innføring av regler:  offside regelen i slutten av perioden.  

 

10.5 Kamptilbud 
� Laget følger VFK sin serie, skal i tillegg være med på minst to cuper i løpet av året, 

hvorav en overnattingscup. Se forslag til cuper i vedlegg A (G12 Dana/Norway cup?) 

10.6 Tips 
 

� gi mye ros, kritiser aldri. Skap et godt miljø. Det er lov å feile! 
� gi korte, klare meldinger. Skap aktivitet! 
� ta deg tid til å snakke med spillerne 
� vær alltid oppmuntrende, gi like mye individuelle som felles-tilbakemeldinger 
� la spillerne rullere på posisjoner. 
� oppmuntre til at de ikke skal bli stående fast bak eller foran på banen 
� Ca 10% individuell ballbehandling (føring av ball osv) 
� Ca 25% spill med/spill sammen (pasning-mottak etc) 
� Ca 55%. spill mot (spill i firkant, spill mot mål osv) 
� Ca 10%, spill og lek, uttøyning/sosialt/info 
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11 Aldersgruppe 13-14 år 
11 er fotball - Fortsatt vektlegges aktiviteter og ballen benyttes fortsatt i alle aktiviteter.  
Begynn å fokusere på spillestil/fotballfilosofi (teknisk, ballbesittende, gjennombruddshissig, 
søke etter gode overganger).  

11.1 Karakteristiske trekk 
� store forskjeller i fysisk og mental utvikling 
� spillerne er svært rettferdighetsbevisste 
� noen har kraftig lengdevekst 
� spillerne blir prestasjonsbevisste 
� motorikken er i god utvikling 
� holdninger blir lett skapt 
� konsentrasjonsevnen er i god utvikling 
� spillerne er ærgjerrige og lærenemme 
� mange er psykisk labile 
� kreativiteten er i god utvikling 
� store variasjoner i prestasjonsevnen og humør hos enkelte 

11.2 Trening og kamper 
� Det er ønskelig at minimum en trener pr. lag har gjennomført NFF sitt trener I kurs.  
� To til tre treninger pr. uke pluss kamper er veiledende. Treningstilbud bør også gis i 

oktober, november og desember.  
� Spillere som er interessert bør få tilbud om ekstratrening en gang per uke 

(Fotballekstra) 
� Spillere utfordres til å drive egentrening (inkludert kondisjonstrening) 
� Alle må få god spilletid, men både treningsoppmøte, innsats og atferd på treninger, 

og innsats og atferd i kamper har betydning for spilletid. 
� Alle skal spille minst en halv kamp når de er bedt om å møte på kamp 
� Hospitering og utvidet kamp/treningstilbud for de med best forutsetninger! 

11.3 Mål for opplæring 
� Alle skal få et seriøst tilbud om trening og kamper. Ved tilstrekkelig antall spillere kan 

det opereres med et 1. lag og et 2. lag. Treningsoppmøte, innsats og atferd på 
treninger, og innsats i kamper har betydning for laguttak. Spillere kan flyte mellom 
lagene 

� Videreutvikle isolerte tekniske ferdigheter 
� I større grad bruke teknikk inn i rett taktisk sammenheng 
� Gjøre spillerne kjent med knagger som posisjonering, spill i lengderetning, 

press/sikring, gunstige avstander 
� Organisere laget (eksempelvis 4:3:3/4:4:4:2/4:5:1-formasjon) 
� Stimulere for egentrening/større ansvar for egen utvikling 
� Utvikling av enkeltspillere/lag viktigere enn lagets resultater (langsiktighet) 
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11.4 Ferdigheter og ferdighetsutvikling 
� Fokus på høyt antall ballberøringer (ca 500-800 per spiller), bruk gjerne Coerver 

øvelser i oppvarming 
� Se generelle fokusområder relatert til Strømsgodset stilen i starten av skoleringsplan 

kapittelet 
� Arbeidet med å utvikle de samme ferdighetene som beskrevet under aldersgruppa 

11-12 år må fortsette. 
� Innsidepasningen bør også suppleres med halvtliggende vristspark (langpasning). 
� I tillegg bør følgende trenes på: 
� heading: Utvikle mot og rett teknikk  
� vending: Hurtige vendinger med og uten motstander i rygg  
� tackling: Evnen til å vinne dueller, snappe fra motstander (vinne foran) 
� 1 mot 1: Utvikle evnen til å utfordre og drible motstander  
� 2 mot 1: Evnen til å skape og utnytte 2 mot 1-situasjoner. 
� Spillerne må lære seg å nyttiggjøre seg ferdighetene i spill (funksjonalitet). En vakker 

finte eller vending har liten verdi hvis spilleren mister ballen i neste trekk. Hvor ofte 
ser vi ikke spillere lykkes med det vanskelige, men mislykkes med enkle ting. 

� Spillerne må nå få praktisk innføring i noen sentrale fotballbegrep: forsvar: press, 
sikring, posisjonering, rett side, laget samlet, gunstige avstander, tempo i forflytning 
og sone. Angrep: riktig spillavstand, (bredde/dybde) vending av spill, gjennombrudd, 
bevegelse skaper rom og samhandling 

� Hurtighetstrening der ballen er en selvfølge å ha med. Legges tidlig etter god 
oppvarming. Varighet 15-20 minutter, gode pauser høy intensitet.  

� Uttøyning er en selvfølge! 

11.5 Kamptilbud 
� Laget følger VFK sin serie, skal i tillegg være med på minst to cuper i løpet av året, 

hvorav en overnattingscup. Se forslag til cuper i vedlegg A (G14 Dana/Norway cup?) 

11.6 Tips 
� Gi mye ros og også konstruktiv kritikk. Skap et godt miljø. Det er lov å feile! 

Oppmuntring og hjelp skaper bedre spillere! 
� Gi korte, klare meldinger. Skap aktivitet! 
� Ta deg tid til å snakke med spillerne 
� Vær alltid oppmuntrende, gi like mye individuelle som felles tilbakemeldinger 
� Mer faste plasser på laget men la fortsatt spillerne rullere noe på posisjoner. 
� Still nå krav til kvalitet i utføring og oppdra spillerne til å stille krav til seg selv. Ingen 

utvikling gjennom slurv! 
� Spillerne må forstå nødvendigheten av at mange repetisjoner med kvalitet er det 

som gir framgang 
� Konsentrasjon, interesse og entusiasme må inn i treningsarbeidet, samtidig må 

spillerne oppdras til selv å se nødvendigheten av dette. 
� Treningene må ha et mål/tema som kommer klart frem for spillerne, konsentrer om 

ett maks to momenter, og overfør til helhet. Skap gode bilder! 
� Utvikling av enkeltspilleren er viktigere enn lagresultater! 
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� Keeperne bør få egen trening 
� Spill i mindre grupper (1:1, 2:2, 3:3, 4:4, 5:5) bør være fremtredende 
� Ca 10% individuell ballbehandling (føring av ball osv) 
� Ca 25% spill med/spill sammen (pasning-mottak etc) 
� Ca 55%. spill mot (spill i firkant, spill mot mål osv) 
� Ca 10%, spill og lek, uttøyning/sosialt/info 

11.7 Krav til spiller 

� Frammøte til trening. Klar 5 minutter før treningsstart 
� Holde orden i eget utstyr og i garderober 
� Unngå kjefting, krangel og banning.  
� Skolearbeid før trening, men planlegging er stikkordet! 
� Meld alltid forfall til trening og kamp dersom forhindret 
� Man kan stille krav om at spillerne skal gjøre sitt beste 



27 

Versjon 2.3 Sportsplan 30.10.2014 

12 Aldersgruppe 15-16 år 
11 er fotball - Fortsatt vektlegges aktiviteter og ballen benyttes fortsatt i alle aktiviteter. 
Begynn å fokusere på spillestil/fotballfilosofi (teknisk, ballbesittende, gjennombruddshissig, 
søke etter gode overganger).  

12.1 Karakteristiske trekk 
� Ekstrem vekstperiode 
� Sterke sosiale behov 
� Gutter utvikler større muskulatur enn jentene 
� Kreativitet i sterk utvikling 
� Koordinasjonsevnen i fin utvikling 
� Dårlig harmoni mellom fysisk og mental utvikling 
� Variabel opptreden; pubertetsalder, usikker, 
� Sterk vekst av kretsløpsorganene 
� Sjenert, tøff utad, aggressiv 

12.2 Trening og kamper 
� Det er ønskelig at minimum en trener pr. lag har gjennomført NFF sitt trener II kurs. 
� Tre til fire treninger pr. uke pluss kamper er veiledende. Treningstilbud bør også gis i 

oktober, november og desember.  
� Spillere som er interessert bør få tilbud om ekstratrening en gang per uke 

(Fotballekstra) 
� Spillere utfordres til å drive egentrening (inkludert kondisjonstrening) 
� Alle må få spilletid. Treningsoppmøte, innsats og atferd på treninger, og innsats i 

kamper har betydning for spilletid.  
� Ingen skal spille mindre en ca en halv kamp når de er bedt om å møte på kamp 
� Hospitering og utvidet kamp/treningstilbud for de med best forutsetninger! 

12.3 Mål for opplæring 
� Alle skal få et seriøst tilbud om trening og kamper. Ved tilstrekkelig antall spillere kan 

det opereres med et 1. lag og et 2. lag. Treningsoppmøte, innsats og atferd på 
treninger, og innsats i kamper har betydning for laguttak. Spillere kan flyte mellom 
lagene. "Å være rettferdig er å behandle ulikt"  

� Videreutvikle isolerte tekniske ferdigheter 
� Utvikle selvstendige fotballspillere 
� I større grad bruke teknikk inn i rett taktisk sammenheng 
� Gjøre spillerne kjent med knagger som posisjonering, spill i lengderetning, 

press/sikring, gunstige avstander 
� Stimulere for egentrening/større ansvar for egen utvikling 
� Utvikling av enkeltspillere/lag viktigere enn lagets resultater (langsiktighet) 
� Spillerne skal testes på styrke, hurtighet og utholdenhet 
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12.4 Ferdigheter og ferdighetsutvikling 
� Fokus på høyt antall ballberøringer (ca 500-800 per spiller), bruk gjerne Coerver 

øvelser i oppvarming 
� Se generelle fokusområder relatert til Strømsgodset stilen i starten av skoleringsplan 

kapittelet 
� Den tekniske ferdighetstreningen står fremdeles sentralt, men den taktiske 

dimensjonen må sterkt inn. 
� Følgende ferdigheter er sentrale: mottak/medtak NB! Førsteberøringen, kunne ta av 

press på en berøring!, heading,  1. og 2. forsvarsferdigheter, pasning, vending, 2:1, 
skudd, finter, 1:1 

� Keepertrening må prioriteres 
� Man skal stille store krav til kvalitet – hele tida! 
� Lett styrketrening kan legges inn i treningen. Spillerne bør kjøre styrketrening og 

utholdenhetstreing som egentrening. Utholdenhetstrening kan skje i form av 
langkjøring, skigåing, svømming eller sykling. 

� Hurtighet bør vektlegges på felles treninger. Husk god oppvarming/uttøyning. Ca. 15 
minutter med kvalitet, og bring inn ballen hvis mulig. 

� Uttøyning legges inn i alle pauser og avslutter naturlig kamper/treninger. 
� Sosial og holdningsmessig påvirkning: 
� Utvikle forståelse for: konsekvenser dersom man vil bli svært god, er å trene mye og 

riktig og at man må prioritere bort noe 
� At skole er viktigere enn fotball, men god planlegging er nøkkelen til begge! 
� Utvikle ansvar for hverandre, opptre oppmuntrende og inkluderende! 
� Mobbing og rus er ikke forenlig med idretten! 
� Egentrening må til, men spillerne trenger hjelp til både innhold og struktur 

12.5 Kamptilbud 
Laget følger VFK sin serie, skal i tillegg være med på minst to cuper i løpet av året, hvorav en 
overnattingscup. Se forslag til cuper i vedlegg A (Dana/Norway cup?) 
 

12.6 Tips 
� Gi mye ros og også konstruktiv kritikk. Skap et godt miljø. Det er lov å feile! 

Oppmuntring og hjelp skaper bedre spillere! 
� Gi korte, klare meldinger. Skap aktivitet! 
� Ta deg tid til å snakke med spillerne 
� Vær alltid oppmuntrende, gi like mye individuelle som felles-tilbakemeldinger 
� Mer faste plasser på laget men la fortsatt spillerne rullere noe på posisjoner. 
� Still nå krav til kvalitet i utføring og oppdra spillerne til å stille krav til seg selv. Ingen 

utvikling gjennom slurv! 
� Spillerne må forstå nødvendigheten av at mange repetisjoner med kvalitet er det 

som gir framgang 
� Konsentrasjon, interesse og entusiasme må inn i treningsarbeidet, samtidig må 

spillerne oppdras til selv å se nødvendigheten av dette. 
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� Treningene må ha et mål/tema som kommer klart frem for spillerne, konsentrer om 
ett maks to momenter, og overfør til helhet. Skap gode bilder! 

� Utvikling av enkeltspilleren er viktigere enn lagresultater! 
� Keeperne bør få egen trening 
� Spill i mindre grupper (1:1, 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 etc) bør være fremtredende 
� Kontrakter for spillere kan opprettes 
� Ca 10% individuell ballbehandling (føring av ball osv) 
� Ca 25% spill med/spill sammen (pasning-mottak etc) 
� Ca 55%. spill mot (spill i firkant, spill mot mål osv) 
� Ca 10%, spill og lek, uttøyning/sosialt/info 
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13 Aldersgruppe 17-19 år + Senior 
Skoleringsplanen for denne aldersgruppen utarbeides sammen med HIF og legges inn i HIF 
sin sportsplan, siden HIF har ansvaret for denne aldersgruppen (jmf samarbeidsavtale 
mellomg GIL og HIF). 
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14 Hospitering og oppflytting 

14.1 Hospitering:  
En spiller med gode holdninger og ferdigheter får tilbud om å trene/spille på et høyere nivå, i 
den hensikt å tilpasse trenings og kamparenaen for spilleren. Dette gjelder for begge kjønn 
og eventuelt mellom kjønn.  
 

14.2 Oppflytting: (Brukes sjeldnere enn hospitering.)  
Dersom vi over tid ser at spilleren presterer på et naturlig høyere nivå, kan permanent 
oppflytting vurderes. 

14.3 Kjøreregler hospitering: 
� Hospitering er alltid i tillegg til og ikke i stedet for. Eget lag prioriteres, og 

hospiteringen kommer med andre ord i tillegg til eget lags opplegg 
� All hospitering er frivillig! 
� For aldersgruppen 13-16 år gjennomføres hospitering systematisk. Treneren velger ut 

spillere i hver årsklasse som får tilbud om å hospitere opp. Disse kan da delta fast på 
en eller flere av de ukentlige treningene for eldre årsklasse og er aktuell for å spille på 
dette lagets kamper. Et viktig formål med denne hospiteringen er at spillere med 
gode holdninger, ferdigheter og treningsvilje får mulighet til å trene 3-5 ganger i 
uken. 

� Spillere som hospiterer opp konkurrerer på lik linje med de andre spillerne i 
årsklasser over om en plass på laget 

� Trenere på aktuelle lag 13-16 år avtaler hospitering. Spillerutvikler kan bringes inn 
ved uenighet.  

� For aldersgruppen 8-12 år gjennomføres hospitering mer løselig. Trenerne på 
aktuelle lag avtaler hospitering og omfanget av dette i samråd med spillerutvikler, 
Foreldre må informeres. Det er viktig å legge til rette for hospitering også i denne 
aldersgruppen for de aktuelle spillerne. 

� Felles trening med flere årsklasser er et godt alternativ til hospitering for 
aldersgruppen 8-12 år 

 

14.4 Kjøreregler oppflytting: 
• Oppflytting er kun aktuelt fra og med 13 år. Sportslig leder skal involveres i tillegg til 

foresatte og trenere. Hospitering skal alltid være gjennomført før oppflytting 
vurderes. 
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14.5 Differensiering / Jevnbyrdighet 
Tilpassede treninger som ivaretar spillernes modning og ferdighetsnivå. 
 
Differensiering handler om hvordan vi kan dele inn treningsgruppa og tilpasse treningen til 
den enkelte. For det første, alle trenger ikke gjøre det samme på treningen. Når vi trener en 
pasningsøvelse er det fornuftig å variere lengde og vanskelighetsgrad etter den enkelte 
spillers erfaring og ferdighetsnivå. 
For det andre; Differensiering i trening handler ikke om å dele inn i «de gode» og de og «de 
mindre gode»! Differensiering handler om individualisere treningene innenfor rammene av 
laget. 
La oss understreke at faste løsninger for differensiering, dvs at du i store deler av 
treningsåret har de samme gruppene ikke er differensiering men seleksjon, dette skal ikke 
forekomme i barnefotballen i Gullhaug IL. Differensiering bør gjennomføres og praktiseres så 
langt det er mulig og fornuftig. 
Differensiering har til hensikt å skape jevnbyrdighet i treningssituasjonen, dette skal igjen 
fremme følelsen av mestring som er en av klubbens verdier! 
 

14.6 Påmelding av lag til serie og cup 
 
Hovedprioritet for påmelding av lag skal være at alle får et likeverdig og godt kamptilbud. Vi 
må ta spesielt hensyn til de spillerne som ikke har ferdigheter til å hospitere opp og som ikke 
har andre tilbud enn eget lag. Når lag i barn og ungdomsfotball skal meldes på i seriespill må 
vi ta hensyn til følgende; 

• Antall spillere i års trinn pluss antall aktuelle hospitanter 
• Hvor mange år har års trinnet spilt fotball 
• Summen av aktivitetsnivå blant spillerne (egen aktivitet, allsidig aktivitet etc.) 
• Summen av aktivitetsnivå på års trinn samt aktuelle hospiterende spillere fra yngre 

års trinn 
• Generell modning og ferdighetsnivå i spillergruppen. 

 
Lagledere skal i tett samarbeid med Sportslig utvalg enes om dette før påmelding. Dette 
foregår både på det formelle og uformelle plan. Vårens trenerforum er arenaen hvor man 
formaliserer lagspåmeldingen for inneværende sesong. 
 

14.6.1  Påmelding av flere lag i års trinnet. 
 
Hvis spillergruppen er så stor at man må melde på mer enn et lag så skal vi nøye vurdere 
hvilke nivå lagene meldes inn på. I barnefotball er det 3 nivåer, spilt mye (A), Spilt noe (B) og 
spilt lite (C). Det er ønskelig å melde inn lag på ulike nivå hvis spillegruppens modning og 
ferdighetsnivå kan forsvare dette. Dette vil fremme jevnbyrdighet og dermed mestring i 
kampsituasjon. Det er viktig å lage en rotasjonsplan som sikrer at lagene varierer og at alle 
spiller med alle over en relativt kort tidsperiode. Vi anser at det er viktig og riktig at spillerne 
får spille på riktig nivå, spillere som har spilt lite og har et lavt modning og ferdighetsnivå vil 
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ikke få en god opplevelse ved å spille kamp på nivå A eller B. Spillere vil ikke oppnå mestring 
og dermed vil også gleden bli borte. 
 
Lagledere skal i tett samarbeid med Sportslig utvalg enes om dette før påmelding, vårens 
trenerforum er arenaen hvor dette formaliseres. 
 

14.7 Trenermøte / forum 
 
Regelmessige trenermøter og forum er viktig for at alle skal ha den samme forståelsen og 
eierskapet til sportsplanen. Sportsplanen skal være et levende verktøy som legger 
premissene for hvordan vi skal utøve trenergjerningen på feltet. Dette er også en viktig 
arena for å klargjøre og enes om forskjellige begrep beskrevet i sportsplanen, dette kan være 
hospitering, differensiering, jevnbyrdighet, lagspåmelding, endringer i sportsplanen også 
videre. Det er normalt trenerkoordinator eller sportslig leder som kaller inn til disse møtene, 
det skal gjennomføres minst to møter årlig, et på høst og et på våren i forkant av 
lagspåmelding til serie. Disse møtene skal varsles i god tid. Ved større endringer av 
retningslinjer og sportsplan er det naturlig at det er hyppige møter, disse kan også 
gjennomføres per mail når det anses som fornuftig av SL eller trenerkoordinator. Følgende 
agendapunkter skal alltid være med på trenermøte / forum; 
 

• Oppsummering av sesong / forberedelse til sesong 
• Nytt fra NFF – nye retningslinjer som påvirker oss 
• Nytt fra Gullhaug IL – gjennomgang av revisjoner til sportsplan og klubbhåndbok 
• Implementering av nye momenter fra punktene over 

• Evt. (agendapunkter som er relevante for gjeldende møte) 
 
Det skal føres referat fra trenerforum, referatet skal formidles til alle trenere for å sikre at 
trenere som ikke har deltatt får relevant informasjon. 
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15 Rekruttering nye spillere 
Rekrutteringsplanen er beskrevet i Klubbhåndboken under eget underpunkt. Gullhaug IL har 
egen rekrutteringsansvarlig, denne personen sitter i styret og har funksjonsbeskrivelse i eget 
underpunkt i «Klubbhåndboken». 
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16 Forslag til Cuper / turneringer 
Det er mange tilbud om Cuper. Gullhaug IL ved sportslig utvalg skal utarbeide en 
aktivitetsplan for alle årskull og lag, denne skal være klar innen 31.12 hvert år. Gullhaug Il 
ønsker å gi klare føringer på hvilke cuper som skal prioriteres. Det er et ønske at flest mulige 
lag reiser på de samme cupene, dette for å skape klubb og felleskapsfølelse, ikke bare 
lagfølelse. Minst en cup per år skal klubben bestemme, disse cupene vil flere lag fra klubben 
delta på. Se skoleringsplan for anbefalt antall cup deltakelser i løpet av en sesong. Når cuper 
vurderes anbefales å sjekke: spilletid (lengde på kamper kan variere vesentlig mellom cuper), 
baneforhold, premiering. Ved overnattings-cuper bør overnattingsfasiliteter vurderes. 
Nedenfor er en liste med cuper hvor Gullhaug har hatt gode erfaringer. NB Denne listen er 
dynamisk, kom gjerne med tips! 
 

� Gullhaug cupen (Gullhaug, obligatorisk) 
� Fotballens dag (HIF, Obligatorisk) 
� Drammen Kunstgress-Cup (Drammen før sesongstart) 
� McDonalds Cup (Porsgrunn/Skien, mai, overnatting en helg, Langesund badehotell) 
� Ynglinge cup Nykirke 
� Sandar-Cup August, (Sandefjord, overnatting en helg) 
� Norway Cup (Oslo, Sommer, overnatting en uke) 
� Dana Cup (Danmark, Sommer, overnatting en uke) 
� Skow Cup (Danmark, Sommer, overnatting en uke) 

 
 

16.1 Turneringsbestemmelser; 
Turneringsbestemmelser for arrangement i egen klubb og i deltagelse eksternt 
 
Gullhaug IL følger NFFs turneringsbestemmelser ved egne arrangement som tar 
utgangspunkt i: 
• Turneringer der alle lag får spille like mange kamper 
• Turneringer der alle får premie 
• Turneringer der en tar hensyn til jevnbyrdige kamper 
Gullhaug IL søker alltid sin krets om godkjennelse.  
Gullhaug IL velger eksterne turneringer som også tar utgangspunkt i NFFs 
turneringsbestemmelser. 
 
 

16.2 Retningslinjer for deltagelse i turneringer i utlandet 
 
Klubben følger NFFs retningslinjer for deltagelse på turneringer i utlandet. 
 


