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Innledning 
 
Sportsplanen har til hensikt å beskrive enkle retningslinjer og gi en instruks for hvordan fotballvirksomheten i 

klubben skal drives til enhver tid. Den skal fungere som en rettesnor for alle ledere, trenere og utøvere i klubben, 

og som et informasjonsdokument for utøvernes foreldre og eventuelt andre fotballinteresserte. Dokumentet er 

ikke fullstendig på alle punkter, men skal være levende og dynamisk slik at eventuelle korrigeringer, presiseringer 

og justeringer kan komme med jevnlige mellomrom. I tillegg er sportsplanen tilstrebet å være så kortfattet som 

mulig, uten at det er gått på bekostning av funksjonaliteten i forhold til å være en praktisk veileder i Våg-

hverdagen. 

Klubbens visjon er: Vi skal skape det beste fotballmiljøet for barn og unge på Sørlandet. 

Med dette mener vi at vi skal prøve å skape et miljø der alle blir sett, er trygge og trives. Vi skal ivareta det gode 

sosiale miljøet på tvers av differensierte grupper. I et hierarki der klubben er viktigere en laget, og laget viktigere 

enn individet, skal vi ha en målsetning om å skape trivsel, trygghet o g fellesskap og utvikling i hele klubben. 

Premisser for drift og aktivitet 
 
2.1 Frivillighet  

Frivilligheten er den viktigste premissen for Våg FKs drift. Uten frivillighet fra spillernes foreldre og andre voksne, 

har vi ingen klubb. De aller fleste roller rundt lag, grupper og avdelinger i klubben skal være besatt av frivillige 

mennesker. Like viktig er det at den samme frivilligheten ledes og styres av klubbens administrasjon og sportslige 

ledelse i tråd med NFFs retningslinjer om en klubbdrift der det jobbes med å sikre kvalitet på områdene aktivitet, 

organisasjon, kompetanse og samfunns- og verdiarbeid. Systemet bygger på en filosofi om at man med «klubben 

som sjef» utvikler en helhetsstyrt klubb, der både barne-, ungdoms- og voksenfotballen inngår. 

2.2 Geografisk nedslagsfelt  

Våg FKs geografiske nedslagsfelt strekker seg fra Slettheia innerst til Møvig ytterst, og dekker med dette de tre 

bydelene øvre, midtre og ytre Vågsbygd. Med drøyt 32 000 mennesker i klubbens nedslagsfelt, er vi en av de 

viktigste sosiale aktørene i Kristiansand med tanke på utviklingen av barn og unge. 

2.3 Den grønne tråden  

Klubben vil tilstrebe en ”grønn tråd” i utviklingsarbeidet helt fra barnefotballen opp til og med voksenfotballen. 

Den ”grønne tråden” innebærer spillemessig å ha et fokus på utvikling av tekniske ferdigheter i kombinasjon med 

å utvikle god spilleforståelse, samt utvikle gode holdninger der spillerne lærer å sette laget foran seg selv, og på 

den måten være et godt medmenneske og forbilde for omgivelsene.   

2.4 Foreldrerollen  

Ved å ha et barn/ungdom i Våg FK, plikter man som foresatt å gjøre en dugnadsinnsats. Alle leder- og trenerroller 

rundt lag og representanter i komitéer og utvalg i barnefotballen 6-12 år skal bekles av spillernes foreldre. Det 

samme gjelder i all hovedsak rundt alle ungdomslag i alderen 13-19 år. Det kan imidlertid forekomme at enkelte 

trenere på utviklingslag, samt personer som bekler utviklingsroller som fordrer faglig kompetanse, er personer 

som ikke har en foreldrerolle i klubben. 

2.5 Klubben er størst  

Klubben er viktigere enn laget, og laget er viktigere enn spilleren. Ved å sette andre foran seg selv kan vi bygge 

gode relasjoner og skape et trygt og godt miljø å utvikle seg i for både spillere og trenere.  
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Sunn fornuft er et godt utgangspunkt for alle situasjoner og forhold, og respekt for trenere, lagledere, tillitsvalgte, 

lagkamerater, motstandere og dommere skal være naturlig i Våg FK. 

2.6 Kommunikasjonslinja  

For å opprettholde fornuftig «lov og orden» i rekkene, er det viktig at alle forholder seg til opplest og vedtatt 

kommunikasjonslinje. Alle forhold/problemstillinger skal løses på laveste mulig nivå, men ved behov løftes opp til 

neste behandlingsnivå gjennom følgende tilnærming: 

 

FORELDRE/SPILLER                 TRENER/LEDER               UK/BK/JK            SL/SU                   ADM       STYRET 

ADM. = Administrasjon    SL = Sportslig leder 

SU = Sportslig utvalg    UK = Ungdomskoordinator 

BK = Barnekoordinator    JK = Jentekoordinator 

Fair Play 
 
3.1 Hva er Fair Play?  

Fair Play er mer enn gule og røde kort. Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og 

utenfor banen! Spillere, trenere, ledere, dommere, foresatte/foreldre, besteforeldre, publikum, media og andre 

aktører i fotballen har alle et ansvar for å forsterke det gode fotballmiljøet. Hver og en har også et ansvar for å 

endre og/eller påvirke holdninger der en opplever episoder preget av manglende respekt og toleranse. 

3.2 Fair Play utvalget  

Klubbens Fair Play utvalg skal ta på seg en oppdragende rolle og arbeide overfor klubbens barn, ungdom og 

voksne slik at overordnede klubbverdier, respekt for andre mennesker og generell etterlevelse av regelverk og 

retningslinjer blir i varetatt. 

3.3 Ledelse og oppgaver  

Fair Play utvalget skal bestå av minimum 2, og inntil 3 personer – derav 1 leder (Fair Play ambassadør). 

Alle representantene skal være frivillige foreldre. Administrasjonen innstiller kandidater til utvalget, mens 

klubbens styre godkjenner utvalgets representanter.   

 

Utvalget skal ha følgende arbeids-/ansvarsområder: 

- Sette Fair Play på dagsorden 

- Kampvertordningen 

- Fair Play instruks overfor klubbens trenere og ledere 

- Fair Play tiltak blant klubbens lag og spillere (holdningskontrakt, Fair Play skolen etc.) 

- Synliggjøre Fair Play på klubbens trenings- og kamparenaer 

- Ansvar for klubbens Fair Play materiell 

- Bevisstgjøring overfor foreldrene (foreldrevettreglene) 

- Klubb- og kretsdommeroppfølging 

- Bidra under klubbens egne cuper og arrangementer (fotballskolen) 

- Fair Play arrangement (Høstbasarens Fair Play Cup) 

-Disiplinærutvalg ved behov 
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Sportslig organisering 
 
4.1 Organisasjonskart Våg FK (se vedlegg) 

 

4.2 Klubbens administrasjon  

Klubbens administrasjon består per januar 2018 av 3 personer, Daglig leder, sportslig leder og 

regnskapsansvarlig/lagkoordinator. 

4.3 Klubbens roller og utvalg  

Forslag til representanter/medlemmer i klubbens Sportslige utvalg (SU) og Barnefotballutvalget (BFU) kan 

innstilles til klubben styre fra klubbens administrasjon, medlemmer i Sportslig utvalg og Barnefotballutvalg, samt 

klubbens Fair Play utvalg. Det er styret som godkjenner representantene. 

 

4.3.1 Sportslig utvalg (SU) 

Består av sportslig leder, ungdomskoordinator, barnekoordinator og jentekoordinator. I tillegg kan det innkalles 

en representant fra klubbens styre ved behov for dette. 

Ansvarsområdene for SU er blant annet oppfølging og videre utvikling av sportsplan og retningslinjer for sportslig 

aktivitet, vurderinger knyttet til hvem som skal trene og spille med hvilke lag, generelt ansvar for inndeling av lag 

og treningsgrupper, vurdere differensiering og tilpassede trenings- og kamptiltak for klubbens spillere og lag. 

Etablere og organisere sportslige tiltak for klubbens trenere/ledere, samt vurdere hospiteringstiltak internt og 

eksternt i tillegg til å følge opp klubbens spillere mot sone-, krets- og eventuelt landslag.   

4.3.2 Barnefotballutvalget (BFU) 

Består av barnekoordinator, klubbens Fair Play ambassadør, samt 1 trener/leder fra klubbens 

barnefotballavdeling. Ansvarsområder er blant annet oppfølging av sportsplanen i barnefotballen, generelt 

rekrutteringsarbeid fra 6-12 år, deltakelse i organisering og fordeling av treningstider, samt å involveres i Fair play 

tiltak overfor spillere, trenere/ledere og foreldre. Barnefotballutvalget skal støtte seg til Sportslig utvalg i saker 

der ytterligere sportslig kompetanse er nødvendig. 

4.3.3 Ungdomskoordinator (UK) 

Ungdomskoordinator skal fungere som sportslig leders «høyre hånd» i klubbhverdagen på ungdoms- og 

seniornivå. Vedkommende skal være førstekontakt overfor ungdoms- og seniorlagenes hovedtrenere (ref. 

kommunikasjonslinja) i alderen 13-19+. UK har ansvaret for å følge opp all intern og ekstern hospitering, samt 

være nominasjonsansvarlig og hovedkontakt overfor krets i forhold til klubbens spillere som representerer på 

sone-, krets- og landslag. UK har sammen med sportslig leder ansvaret for gjennomføringen og koordineringen av 

hovedtrenermøter og Trenerforum. UK skal samarbeide tett med barnekoordinator 6-12 år og spillerutvikler 12-

15 år med tanke på tiltak og prosesser overfor klubbens spillere og trenere/ledere knyttet til overgangen fra 

barnefotball (12 år) til ungdomsfotball (13 år). Det henvises til egen stillingsinstruks for ungdomskoordinator. 

4.3.4 Barnekoordinator (BK) 

Barnekoordinator skal blant annet fungere som sportslig leders «høyre hånd» i klubbhverdagen på barnenivå. 

Vedkommende skal være førstekontakt overfor barnelagenes hovedtrenere (ref. kommunikasjonslinja) i alderen 

6-12 år. BK har ansvaret for å organisere og følge opp alle differensieringstiltak overfor lag og enkeltspillere i 

barnefotballen. BK har også ansvaret for å organisere og gjennomføre barnefotballkveld i regi av kretsen overfor 

våre trenere/ledere. I tillegg skal BK følge opp og veilede/informere/instruere trenere/ledere og foreldre i 

barnefotballen om prosesser knyttet til overgangen av lagstrukturer fra sesong til sesong. BK skal også være 
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pådriver og organisator av Minifotballen sammen med Barnefotballutvalget. Det henvises til egen stillingsinstruks 

for barnekoordinator. 

4.3.5 Jentekoordinator (JK) 

Skal jobbe med økt rekruttering på jentesida de kommende årene. Våg FK startet først med jentefotball i 2015 

(tok over stafettpinnen etter FK Radar), og det er viktig at en egen jentekoordinator de første årene nå setter 

ekstra fokus på tiltak som kan stimulere rekrutteringen blant jenter ytterligere. Skal være første kontaktpunkt for 

alle klubbens jentelag. Jentekoordinator rapporterer til sportslig leder. Egen stillingsinstruks utarbeides. 

4.3.6 Trenerforum og hovedtrenermøte 

Forum der sportslig ledelse samler klubbens ungdomstrenere og ledere for å tilføre sportslig kunnskap og 

kompetanse, informere/instruere om drift av den enkelte lagstruktur samt legge til rette for og bygge 

kommunikasjons- og samarbeidsbroer mellom trenerne - og dermed lagstrukturene. 

4.4 Spillerutviklingsmodellen  

Ref. vedlagt matriseskisse for barne- og ungdomsfotball. 

4.5 Differensiert utviklingsarena , jevnbyrdighet og hospitering  

Våg FK er en breddeklubb som skal ha et utviklingstilbud til alle. For å ivareta dette, må vi ha en differensiert 

tilnærming til spillerutvikling. Våg FK skal drive klubben forankret i retningslinjer og virkemidler som er lagt av 

NFF.  

 

Innenfor denne verdirammen, skal Våg FK tilrettelegge for at barn og ungdom kan få ulike type utfordringer ut fra 

interesse, ferdigheter og modning. Differensiering betyr for eksempel at trenings- og kamptilbudene i størst mulig 

grad skal tilpasses den enkelte spillers ferdigheter, motivasjon, behov og ønsker. I henhold til NFFs virkemidler for 

mestring og trygghet i barnefotballen, er hospitering ett eksempel på differensiering der spilleren får delta på ett 

ferdighets- eller aldersnivå opp - i tillegg til på sitt opprinnelige lag.  

 

Jevnbyrdighet skal føre til at den enkelte spiller får noenlunde jevn motstand både på trening og i kamp. 

Jevnbyrdighet er en forutsetning for at spillerne skal føle trygghet og mestring. Tilnærmingen til differensiering 

gjennomføres på forskjellige måter i barne- og ungdomsavdelingen.  

 

Det er klubbens sportslige ledelse som skal sitte i førersetet når disse vurderingene skal gjøres (Ref. NFF: 

«Klubben som sjef»). Lagenes hovedtrenere blir brifet og instruert om måten dette gjøres på av sportslig ledelse 

under det årlige Trenerforum og Verdimøtet i begynnelsen av sesongen (januar/februar/mars). 

Barnefotball (6-12 år) 
 
5.1 NFFs retningslinjer  

Våg FK skal drive klubbens barnefotball i samsvar med retningslinjene som NFF har gitt for drift av barnefotball. 

Alle spillerne er like mye verdt, og alle skal derfor kunne gis like muligheter for å delta i fotballen. NFFs formel for 

breddefotball er Trygghet + Mestring = Trivsel. Som klubb tar vi utgangspunkt i dette når vi har en målsetting om 

at så mange som mulig skal få ta del i gode fotballopplevelser i regi av Våg FK. (For øvrig henvises det til kapittel 

4.5.) 

5.2 Foreldrenes rolle  

Alle roller og funksjoner rundt alle lag i klubbens barnefotball er basert på frivillighet fra spillernes foreldre. Dette 

er en grunnleggende forutsetning for barnefotballens eksistensgrunnlag i Våg FK. 
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Alle klubbens lag i alderen 7-12 år skal minimum ha bekledt følgende 3 roller med tilhørende rolleinstruks: 

- Hovedtrener 

- Assistenttrener 

- Lagleder 

I tillegg er det en forventning om at flere foreldre påtar seg oppgaver for å understøtte de 3 obligatoriske rollene. 

Klubbens forventning til foreldregruppa er at de skaper et positivt engasjement rundt laget der alle bidrar til å 

skape et godt og trygt miljø. 

5.3 Lagssammensetning  

Alle lag i barnefotballen fra 7-12 år er stort sett basert på klasselag fra Vågsbygd-skolene, som oppstår når lagene 

får sin første befatning med Våg FKs Minifotball (ref. kap. 5.7) den høsten de starter i 1. klasse på skolen. 

Enkelte justeringer (sammenslåing av lag) kan være nødvendig for enkelte lagstrukturer når man går fra 5’er 

fotball til 7’er fotball, siden man da vil trenge flere spillere for å kunne eksistere som lag. Dette skjer unntaksvis. 

5.4 Den viktige trenerrollen  

De viktigste forutsetningene for å fungere som en god trener i barnefotball, er å dyrke personlige egenskaper som 

godt humør, være engasjert og positiv samt at man evner å se alle spillerne – både de gode og de litt svakere. 

Med andre ord er den såkalte «sportslige kompetansen» litt underordnet personlig positivt engasjement. 

 

NFFs trenerstige er NFF Grasrottreneren (4 delkurs), UEFA B-lisens, UEFA A-lisens og UEFA Pro-lisens. 

NFFs to introduksjonskurs, Barnefotballkvelden og Ungdomsfotballkvelden er lavterskeltilbud med formål om å gi 

et minimum av fotballfaglig innsikt. Kursene er på fire timer, bestående av to timer teori og to timer praksis. Alle 

klubbens lag i alderen 7-12 år skal ha minst én trener med minimum Barnefotballkvelden. 

 

Hovedtrener er ansvarlig for at laget trenes og ledes i tråd med klubbens retningslinjer for sportslig drift av 

lagene. Instruks om disse forholdene gis til hovedtrener på det årlige «hovedtrenermøtet» for klubbens 

barnefotballag en gang i perioden januar/mars. 

5.5 Treninger og kamper (serie og cup)  

Klubbens barnelag tildeles treningstid på kommunale baner i Vågsbygd i tidsrommet april-oktober. I tillegg er det 

mulig å trene i flomlys på bydelens 7’er baner fra november-mars hvis de ikke er dekket av snø. Skal lagene trene 

innendørs i vinterhalvåret, må laget selv ta kontakt med skoler og utleieaktører for å booke treningstid, og de må 

også selv betale for dette. 

Kretskampene og seriespill avvikles i perioden mai-september/oktober. Eget oppsett kommer fra Agder 

fotballkrets. Skal lage delta i cuper og turneringer, så må deltakeravgifter betales av laget selv. Dette plikter hver 

lagstruktur å oppdatere seg på hvordan gjøres i god tid før deltakelse. 

Cuper i regi av Våg FK betaler man ingen avgift for å delta i, men man må stille med dugnadspersonell utfra 

instruks.  

5.6 Barnekoordinator (BK)  

Klubbens barnekoordinator skal være første kontaktpunkt for lagenes henvendelser vedrørende 

barnefotballhverdagen. Barnekoordinator vil også være den som følger opp og påser at alle forhold rundt våre 

barnelag er slik de skal være. Blant annet gjelder dette forholdene rundt lån av spillere fra lag til lag, og 

hospiteringstiltak i regi av klubben. Det er lagets hovedtrener som er kontaktperson overfor BK. 

5.7 Organisering av barnefotballkullene 6 -12 år 

Våg FK starter med fotballtilbud allerede det året ungene fyller 6 år, og begynner på skolen i første klasse. Med de 

nye spillformatene som NFF og AFK nå tilbyr (pilotordning starter i 2018), blir barne- og ungdomsårene fra 6 til og 
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med 14 år en lang rekke av endringer/utvikling av baneformater og størrelser på trenings- og kamptropper. 

 

6-7 år:  3er fotball på 10 x 15 meters bane 

8-9 år:  5er fotball på 20 x 30 meters bane 

10-11 år: 7er fotball på 30 x 50 meters bane 

12 år:  9er fotball på 45 x 60 meters bane 

13 år:  9er fotball på 55 x 70 meters bane (16m – 16m) 

14 år:  11er fotball på stor 60 x 100 meters bane 

Fra 10 års alder begynner klubbens sportslige ledelse å informere spillere, trenere og foreldre om den gradvise 

overgangen fra barnefotball til ungdomsfotball. Dette gjøres via Trenerforum, lagledermøter og foreldremøter. 

Denne brobyggingen mellom barn og ungdom innebærer at trenings- og kampgruppenes blir stadig større på 

grunn av økningen i spillformater og banestørrelse, og at de enkelte lagenes spillersammensetning kommer 

gradvis fra større geografiske deler av Vågsbygd, og dermed fra flere forskjellige skoler.  

På denne måten blir det en mykere overgang fra barne- til ungdomsfotball – både på og utenfor banen. 

 

5.7.1 Minifotball (6-åringene) 

Dette er et årlig lavkosttiltak for bydelens ferske 1. klassinger som starter på skolen i august. 

Skolene tilskrives, og rektorene sørger for at informasjonsskrivet og innkallingen/invitasjonen med informasjon 

om første mini-samling på Karuss i slutten av august kommer frem til alle interesserte. 

Barnefotballutvalget og barnekoordinator koordinerer tiltaket, foreldre mobiliseres som ledere og ungene får 

utdelt spesialdesignet drakt, og får spille kamper mot hverandre utvalgte lørdager utover høsten. 

Spillerne er ikke fullverdig innrullert i klubbens medlemsregister denne høsten. Det blir de først til nyttår, et lite 

halvår etter oppstart av tiltaket. Minifotballen avsluttes med deltakelse i Fair Play Cup under klubbens Høstbasar i 

oktober, og følges videre opp ukene etterpå med obligatorisk foreldremøte på Karuss - der veien videre inn i Våg 

FKs barnefotball gjennomgås. 

 

5.7.2 7- årslagene 

Denne årsklassen spiller 3’er fotball – både i cup- og seriespill. (Unntaket er en internserie med 5’er fotball i 2018.) 

Anbefalt antall spillere per kamp-lag er fra 5-7 stk. Det åpnes også opp for treningsgrupper på 10-12 spillere, der 

det for eksempel springer 2 kamp-lag utfra treningsgruppa. Lagene i disse årskullene oppfordres til å delta på 

minimum 1-2 cuper i tillegg til seriekampene. 

5.7.3 8-9 årslagene 

Disse årsklassene spiller 5’er fotball – både i cup og seriespill. Anbefalt antall spillere per kamp-lag er 7-10 stk. Det 

åpnes opp for større treningsgruppe (10-15 spillere), der det kan springe 2 kamp-lag ut fra treningsgruppa. Lagene 

i disse årsklassene oppfordres til å delta på 1-2 cuper i tillegg til seriekampene. 

 

5.7.4 10-11 årslagene 

Disse årsklassene spiller 7’er fotball – både i cup og seriespill. Anbefalt antall spillere per kamp-lag er 10-12 stk.  

Lagene i disse årsklassene oppfordres til å delta på 2-3 cuper i tillegg til seriekampene. 

5.7.512 årslagene 

Disse lagene spiller 9’er fotball – både i cup og seriespill. 

Anbefalt antall spillere per kamp-lag er fra 12-15 stk. Også i disse klassene åpnes det opp for større 

treningsgrupper, og da må lagledelsen vurdere behovet for eventuelt flere kamp-lag sammen med 

barnekoordinator. Lagene i disse årskullene oppfordres til å delta på minimum 2-3 cuper i tillegg til seriekampene. 
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5.7.6 Ekstratiltak overfor 12-åringene 

Klubben vil tilstrebe og etablere ekstratreningstiltak for alle klubbens 12-årsspillere. Dette fordrer at 

foreldretrenere fra alle 12-årslagene stiller seg til disposisjon for å assistere klubbens utnevnte hovedansvarlige 

på feltet som assistenter. I tillegg er føringen at den enkelte spiller må delta på alle trenings- og kampaktiviteter 

med laget sitt først - før man kan delta på ekstratreningstilbudet. 

Klubbens sportslige ledelse vil også ved behov sette i gang ytterligere ekstratiltak overfor spillere som vurderes å 

trenge enda større utfordringer. Disse tiltakene er det klubbens sportslige ledelse som administrerer.  

5.7.7 Overgangen fra barne- til ungdomsfotball (fra 7’er til 9’er) 

Klubbens sportslige ledelse har regien på flere tiltak overfor 12-åringene for å gjøre overgangen fra barnefotball 

til ungdomsfotball litt mykere. Hvert år i perioden august-oktober samles alle 12-årslagene til sammenslåing på 

tvers av lagstrukturer for å få spille 9’er fotballkamper som de vil møte på året etterpå i 13-årsklassen. 

Ungdomskoordinator (i samarbeid med barnekoordinator) har ansvaret for informasjon/kommunikasjon og 

gjennomføring av denne prosessen. 

 

5.8 Barnelagenes trenings- og kampfokus  

Når det gjelder innhold på treninger (øvelser, spillformer etc.) samt lagledelsens håndtering av kamper, så 

informeres og veiledes det om dette på Trenerforum og Verdimøte i starten av sesongen (jan-mars). 

For øvrig refereres det til NFFs retningslinjer for barnefotball. Våg FK skal drive i henhold til disse retningslinjene.  

5.9 Lagsutstyr og trener-/spiller-utstyr 

Det er klubbens oppgave å sørge for at lagene til enhver tid er utstyrt med nødvendig fotballutstyr for å avvikle 

kamp- og treningshverdagen. Alt dette utstyret er klubbens eiendom. Dette gjelder baller, vester, kjegler og basis 

medisinsk pakke. De til enhver tid gjeldende retningslinjer for denne tildelingen kommuniseres ut til lagene via 

hovedtrener under Trenerforum i perioden jan/mars.  

 

Klubben har til enhver tid en gjeldende «trenerutstyrspakke» for hvert enkelt lags hoved- og assistenttrener. 

 

Alle trenere/ledere bes å oppfordre sterkt alle spillere til å stille på både trening og kamp i klubbens offisielle 

trenings og kamptekstiler. Vi spiller for Våg FK, og skal se ut som Våg FK. 

Ungdomsfotball (13-19 år) 
 
På samme måte som i barnefotballen, er klubben fortsatt helt avhengig av at foreldreengasjement rundt egne 

barn/ungdom fortsetter i fullt monn inn i ungdomsfotballen. Med kjennskap til alle de utfordringer vi vet ligger 

foran spillerne gjennom ungdomsårene, er det viktig at både tilstedeværelse og engasjement fra foreldrene er 

sterkt og synlig i denne perioden. 

Dette engasjementet må styres og ledes av klubbens sportslige ledelse. 

I den grad det er mulig vil klubben søke, innenfor gitte økonomiske rammer, og prøve å finne 

hovedtrenerløsninger der det ikke er familiær kobling mellom trenere og spillere på våre ungdomslag. Vi gir 

imidlertid ingen garanti for dette, siden gode trenere er vanskelige å få fatt i, og dessuten koster de penger. 

Med ungdomsfotballen kommer det også en del nye ting inn i hverdagen til både spillere og trenere/ledere. 

Banestørrelsen for kampavvikling øker, og det samme gjør antallet spillere på banen. Regler og retningslinjer 

strammes inn og differensiering gjennom inndeling av ressurs- og utviklingslag samt spill i divisjoner gjør at 

hverdagen blir litt annerledes enn den var i barnefotballen. 
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På alle klubbens ungdomslag 13-19 år skal det være minimum én trener per lag som har gjennomført 

Ungdomsfotballkvelden. På alle klubbens ungdomslag 13.19 år skal det være minimum én trener per årskull som 

har NFF Grasrottreneren (Delkurs 1-4). 

6.1 Forskjellen på ressurs - og utviklingslag  

Klubbens sportslige ledelse ved SU inntar førersetet når vurderingen av hvilke spillere som skal trene og spille på 

hvilke lag skal gjøres. Vurderingen baseres på spillernes tekniske og taktiske ferdigheter (både individuelt og 

kollektivt), treningsiver og treningsoppfølging, holdninger og oppførsel samt motoriske og koordinasjonsmessige 

forutsetninger for videre utvikling. I årsklassene 14 år og eldre samarbeider SU med lagets utvalgte hovedtrener 

om uttaket av utviklingslaget. 

Utviklingslagene er regnet for å være klubbens beste lag i hver konkurranseklasse, og deltar i den aktuelle 

årsklassens 1. divisjonsspill. Ressurslagene deltar i 2. eller 3. divisjon, alt ut i fra en vurdering SU tar sammen med 

ressurslagenes hovedtrenere, med tanke på å få et så riktig konkurransenivå som mulig for lagene. 

Det er en forventning i utgangspunktet til at et utviklingslag trener mer enn et ressurslag ukentlig, men hvis 

ressurslagene ønsker det selv, så er de velkomne til å trene like mye som et utviklingslag. 

6.2 Hvem styrer uttaksprosessene  

Det er SU som har styringen på uttaksprosessene rundt de forskjellige ungdomsklassenes lagstrukturer. 

Ungdomskoordinator (UK) er SUs, og dermed klubbens, kommunikasjonspunkt ut mot lagenes trenere, ledere og 

spillere når beskjeder, informasjon og instrukser skal formidles i denne sammenheng.     

6.3 Lagenes trenings- og kamphverdag  

Det er lagt føringer for at ungdomslagenes tilnærming til trenings- og kamphverdagen skal ha likhetstrekk. Ikke 

minst basert på at spillere som kommer til å representere på forskjellige lag opplever en lik tilnærming til roller og 

oppgaver på de forskjellige lagene, men også for at klubbens «grønne tråd» i utviklingsarbeidet vil bli ivaretatt. 

Disse føringene instrueres og informeres om på «hovedtrenermøtet» hver sesong, samt også tas opp på 

«Trenerforum» der alle assistenttrenere/ledere rundt lagene deltar i tillegg til hovedtrener. 

6.4 Fokus på fotballforståelse  

Gjennom skolering og påvirkning av trenere, som igjen bringer dette videre ut til sitt lags spillere, vil klubbens 

sportslige ledelse til enhver tid ha et fokus på å øke/forbedre den enkelte spillers og lags fotballforståelse. Dette 

er et sentralt begrep i forhold til å drive god spillerutvikling for klubben, og kommer i tillegg til et kontinuerlig 

fokus på utvikling av spillernes tekniske ferdigheter. 

6.5 Trygghet og trivsel   
Lagets hovedtrener er ansvarlig for at hver enkelt av spillerne blir «sett», at hver spiller i løpet av en sesong 

opplever å ha blitt innvilget «spilletidsgaranti» (ref. kap. 6.6), for på den måten å ha opplevd tilfredsstillende 

utfordringer, mestring, glede og dermed fotballutvikling.  

På den måten tar treneren styringen på trivsel og tilhørighet i gruppa, og dermed kan vi som klubb oppleve at 

flere spillere blir med lenger (ref.: flest mulig, lengst mulig). 

6.6 «Spilletidsgaranti»  

Lagenes trenere oppfordres til å ta med kamptropper på maksimalt 15-16 spillere til hver kamp. Da slipper man 

«innbyttescenario», og de spillerne som til enhver tid er med i troppen, skal innvilges minimum 30 minutters 

spilletid. 

Det stilles krav til alle hovedtrenere i ungdomsfotball 13-19 år om å føre statistikk for treningsoppmøte, samt 

kampstatistikk som viser alle fakta forhold rundt kampene. Denne informasjonen skal rapporteres inn til sportslig 

ledelse hver 3. måned. 
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6.7 Krets- og sonerepresentasjon  

Klubbens sportslige ledelse skal fortsette å legge til rette for at spillere som har talent og treningsiver kan ta 

steget inn i sone- og kretslagssammenheng i årene som kommer. Vår målsetting er at vi har minimum 3 spillere 

fra hvert årskull som er kvalifisert for representasjon på kretsnivå. 

6.8 De forskjellige ungdomsklassene 
13-årsklassen 

Denne årsklassen spiller 9’er fotball. Baneformat: Fra 16meter til 16meter. 

Klubbens sportslige ledelse ved ungdomskoordinator tar ut en brutto utviklingstropp på ca. 20-30 spillere. 

Denne gruppen utgjør 2 kamp-lag som meldes på i årsklassens 1. divisjon. 

I tillegg vurderes det ut fra ressurstroppens størrelse om det blir ett eller flere lag som meldes på i 2. og/eller 3. 

divisjon. Både ressurslag- og utviklingsgrupper skal trene parallelt på samme tidspunkt og bane hele uken. Dette 

for å stimulere til god kommunikasjon og godt samarbeid mellom lagstrukturene. 

14-årsklassen 

Denne klassen spiller 11’er fotball. Baneformat: Full 11’er bane. 

Klubbens sportslige ledelse, sammen med utnevnt hovedtrener, tar ut en brutto utviklingsgruppen på ca. 18-20 

spillere. Dette kan variere noe fra sesong til sesong. Utviklingslaget meldes på i 1. divisjon. Ressurstroppen 

vurderes utfra totalt antall spillere om det blir ett eller flere lag som blir påmeldt i 2. og/eller 3. divisjon. Alle 

lagene, både ressurs og utvikling, trener på samme bane på samme tidspunkt uka gjennom. Dette for å stimulere 

til god kommunikasjon og godt samarbeid mellom lagstrukturene. 

15-19 årsklassene 

Alle disse 3 årsklassene spiller 11’er fotball. Baneformat: Full 11’er bane. 

I hver av årsklassene utnevnes det en utviklingstrener, som sammen med Ungdomskoordinator tar ut 3 

utviklingstropper – en for G15-1, en for G16-1 og en for Junior 1. 

Basert på antallet spillere klubben til enhver tid har på de respektive års-trinn, meldes det på ett eller flere 

ressurslag i 2. og/eller 3. divisjon. Denne prosessen gjøres i samråd med hovedtrener for den enkelte 

ressursgruppe. 

Alle lagene på de forskjellige års-trinnene, både ressurs og utvikling, trener så ofte som mulig på samme bane på 

samme tidspunkt uka gjennom. Dette for å stimulere til god kommunikasjon og godt samarbeid mellom 

lagstrukturene. 

 

Seniorfotball  
 

Klubbens målsetting er å være en attraktiv klubb for både dame- og herrespillere på seniornivå. 

I tillegg ønsker vi fortsatt å ha et veteranlag (M40) i seriesystemet i årene som kommer. 

Herre A 

Målet er at laget som et minimum spiller i Agders 4. divisjon - sammen med de fleste andre lokale by- og 

regionlag. På den måten er vi med i det «gode selskap», og får oppleve nabooppgjør med den entusiasme og 

engasjement det medfører. 

Vårt langsiktige mål er å ta steget opp i 3. divisjon, og på den måten bli en delvis nasjonal aktør i 

fotballsammenheng. 

Målsettingen er at laget hovedsakelig skal være basert på egenutviklede spillere, men ikke uten noen innslag av 

spillere utenfra. 
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Dame A 

Målet er å ha et lag som spiller minimum i damenes lokale 3. divisjon. 

Inntil videre er laget et «sosialt lag», der det viktigste er å ha en ukentlig trenings- og kamparena for 

fotballinteresserte jenter fra Vågsbygd, men på sikt kan det bli aktuelt å satse på å rykke opp til 2. divisjon, og 

dermed være kvalifisert for å spille på et høyere regionalt nivå. 

Herre B 

Målet er å ha et stabilt lag i 6. (etter hvert 5. divisjon) bestående av tidligere Våg-gutter som kommer tilbake til 

Kristiansand etter studier og lignende utenbys fra. I tillegg ønsker vi at flest mulig spillere som er ferdig med sitt 

siste år som juniorspiller i en alder av 19 år på ressursnivå, tar steget opp i seniorfotballens bredde. Gruppa bør 

være på minimum 25 spillere. Det langsiktige målet er at denne gruppa blir enda større, og at vi får enda et lag på 

plass i seriesystemet som representerer Våg FK. 

 

 

Arrangement 
 

Våg FK er en stor og seriøs leverandør av arrangementer i form av cuper – både internt og eksternt. 

Disse arrangementene er en meget viktig inntektskilde for klubben, i tillegg til å skape fotballglede og adspredelse 

for både unge og gamle på Karuss. 

Det er frivilligheten som gjør at dette er mulig, og foreldre bekler både Cupkomiteens roller (administrator av 

dugnadsoppgaver og dugnadspersoner under arrangementene), samt dugnadsrollene under arrangementene. 

Per dato har Våg FK følgende årlige cuper/arrangementer: 

Lumber Elite Cup Invitasjonsturnering for G14-lag i Sørlandshallen  Januar 

Umbro Cup  Barneturnering for 7-12 årslag i Sørlandshallen  Februar 

Lumber Cup  Ungdomscup for 13-14 årslag på Karuss   Mars/April 

VIPPS CUP  Barnecup for 7-12 årslag på Karuss   April/Mai 

Høstbasaren  

m/Fair Play Cup  Sesongavslutning for 6-19 år på Karuss   Oktober 

I tillegg arrangerer klubben hvert år i juni måned en fotballskole for målgruppa 7-12 år på Karuss. 

   

Våg FK  

23.01.2018 

   

 

 


