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Sportslig plan skal være med på å bedre fotballtilbudet og – miljøet i Flaktveit IK. Planen skal skape 
en klubbidentitet samt legge grunnlaget for fornuftig og målretta lag- og spillerutvikling i et positivt 
idrettsmiljø. 
 
Formålet med planen er å sikre kvaliteten på både det sportslige og utenomsportslige arbeidet på 
alle nivå i klubben. Den skal være et styringsverktøy for trenere og ledere i Flaktveit IK.  

1.0 Visjon og mål for perioden 2018 – 2021 

Visjon 

Flaktveit Idrettsklubb – For trivsel og utvikling i nærmiljøet 

FIK – Fotball skal være et samlingspunkt for barn og unge på Flaktveit og være med å bidra til et 

positivt miljø med sunne holdninger i hele nærmiljøet.  

Overordnede mål 
 FIK – Fotball skal være klubbstyrt. Det er klubben som setter ambisjonsnivået på de ulike 

lagene og klubben som tilsetter og avsetter trenere 

 FIK – Fotball skal være en breddeklubb med plass til alle 

 FIK – Fotball skal skape stor fotballaktivitet, trivsel og samhold 

 FIK – Fotball skal skape godt samarbeid i de enkelte lagene, samt mellom de ulike lagene i 

klubben 

 FIK – Fotball skal ha et godt forhold til naboklubber 

 FIK – Fotball skal forbindes med Fair Play og gode opplevelser 

 FIK – Fotball skal ha en ryddig økonomi 

 FIK – Fotball skal ha A-lag som domineres av egne spillere 

Delmål 
 FIK – Fotball skal gi et tilbud til alle som ønsker å spille fotball 

 FIK – Fotball skal sørge for at alle spillere i barnefotballen får tilnærmet like mye spilletid 

 FIK – Fotball skal jobbe aktivt med fair play og holdninger 

 FIK – Fotball skal utvikle og ta vare på egne talenter gjennom hospitering, trening og kamper 

på eldre lag og et bevisst forhold til grunntrening 

 FIK – Fotball skal skape et inkluderende miljø hvor både det sosiale og det sportslige er viktig 

på alle nivå 

 FIK – Fotball skal tilrettelegge for gode treningsforhold med gode trenere.  

 FIK – Fotball skal utvikle våre egne trenere og dommere gjennom HFK og andre fotballfaglige 

kurs, seminarer og interne trenerfora. 

Junior og Senior herrer 

 FIK – Fotball skal ha et A-lag herrer som spiller i 3. divisjon  

 A-laget skal ha minst 1-2 juniorspillere fast i troppen 

 De beste juniorspillerne skal jevnlig få hospitere på A-laget og det bør til en hver tid være 

minst 2-4 spillere med på en slik ordning 
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Junior og Senior damer 

 FIK – Fotball skal ha et A-lag damer som skal våre et stabilt og godt lag i 2. divisjon  

 A-laget skal ha minst 1-2 juniorspillere fast i troppen 

 De beste juniorspillerne skal jevnlig få hospitere på A-laget og det bør til en hver tid være 

minst 2-4 spillere med på en slik ordning 

Ungdomsfotball gutter og jenter 

 Alle som blir tatt ut til 16-mannstroppen til kamp skal spille i minimum 20 minutter. 

 Det skal rulleres på hvem som blir tatt ut i 16-mannstroppen slik at alle får kamper i løpet av 

en sesong. Treningsfremmøte, holdning og oppførsel er  viktige faktor for hvor mye en spiller 

får spille. 

 Ved trenerskifte og overgang til junior, har de involverte trenerne ansvar for å møtes for å 

sikre en god overgang.  

Barnefotball gutter og jenter 

 Gi sportslig tilbud til alle om å spille uavhengig av kjønn og ferdighetsnivå. 

 Tilrettelegge trening slik at alle opplever mestring, og at alle som møter til kamp får spille 

tilnærmet like mye. 

 Skape et trygt miljø som skaper tilhørighet. 

 Forhindre frafall, få medlemmene over i andre grener i klubben. 

 Utvikle gode holdninger og tekniske ferdigheter. 

Trenerutvikling  

 Samtlige trenere i barnefotballen skal som hovedregel ha gjennomført fotballforbundets 
Aktivitetslederkurs, som er ett av fire delkurs i Trener C - utdanningen. 

 Trenere fra og med ungdomsfotball, skal som hovedregel ha gjennomført hele 
fotballforbundets Trener C - kurs  

 Alle trenere bør oppfordres, og gis muligheten til å ta minst et kurs i året 

 Trenerforum skal arrangeres 2-4 ganger i året hvor alle lag skal være representert 

 Oppfordre kvinner til å melde seg som trenere 

Lederutvikling 

 Alle med styreverv skal få tilbud om leder 1 og 2 kurs og motiveres til å ta dette 

Dommerutvikling 

Målet er å ha et aktivt og anerkjent dommermiljø i Flaktveit IK 

Vi ønsker å utvikle talent på dommersiden, på en måte som gjør at klubben blir anerkjent for et godt 
dommermiljø med gode dommere på alle alderstrinn. 
 
Helt konkret innebærer dette følgende delmål: 

 Vi skal være selvforsynt med dommere i alle aldersbestemte årsklasser. 

 Vi skal ha et aktivt dommermiljø som skal bidra til rekruttering, utvikling og videreutvikling av 
dommere. 

 Vi skal utvikle dommertalent, både på jente- og guttesiden. 
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Dommerkoordinator – en sentral rolle i fotballgruppen 

Dommerkoordinator har hovedansvar for dommerutvikling og – koordinering. 
Hovedaktivitetene knyttet til dommermiljøet i klubben er som følger: 

Rekruttering av dommere i aldersbestemte klasser 

Hvert år skal det arrangeres dommerkurs for nye dommere i aldersbestemte klasser, både blant 
jente- og guttelagene. Kandidatene velges ut blant spillere og andre interesserte i klubben.   
 
Kurset gjennomføres før oppstart av høstsesongen, slik at de nye dommerne skal få dommer-praksis 
så snart som mulig etter gjennomført kurs. 
 
Det er en oppgave for de enkelte lagene å plukke ut og motivere aktuelle kandidater til 
dommerkursene, mens dommerkoordinator vil fungere som pådriver overfor lagene. 
 
Etablere og vedlikeholde en oversikt over dommere i Flaktveit IK 
Alle som har tatt dommerkurs vil inngå i en oversikt over dommere i Flaktveit IK. Det er 
dommerkoordinator som etablerer og forvalter listen, slik at alle lagene i Flaktveit IK til enhver tid har 
oversikt over tilgjengelige dommere, med telefonnummer og mailadresse.  
 
Dommerkoordinator har ansvar for å gjøre avtale med dommere til de ulike hjemmekampene.  
 
For dommere som har tatt innledende dommerkurs, og begynt å dømme kamper for  
Flaktveit IK, skal det finnes muligheter til videreutvikling gjennom temakvelder 1 – 2 ganger pr. år, og 
kurs for videreutvikling av dommere 

 

Økonomi 

 FIK – Fotball skal ha en ryddig økonomi og holde seg til budsjettene 

 Alle lag må bidra for å skaffe inntekter til klubben gjennom dugnader 

 Det skal være frivillige trenere i barnefotballen 6 til 12 og ungdomsfotballen 13 til 14 år 

 Trenere på G15 og G16, J15, J16 og J17 med trenerkontrakt, får dekket kjøregodtgjørelse 

etter avtale 

 Klubben dekker ikke kostnader til leie av treningsfasiliteter utover den anleggsmassen 

klubben har, lagene står likevel fritt til å bruke egne midler/sponsormidler på dette 

 Klubben dekker 2 cuper pr sesong. Den ene er Åsane cup der alle lagene automatisk blir 

påmeldt. Den andre er valgfri med en øvre kostnad på 1000 kroner pr lag som blir påmeldt. 

 

2.0 Organisasjonen 

Styret 
Fotballgruppen i FIK er delt i to hovedgrupper, aldersbestemt og junior- og seniorfotball. Begge 

styrene blir valgt på årsmøtet og det er årsmøtet som legger føringer for styrets arbeid. 

Fotballgruppenes årsmøte er igjen underlagt klubbens felles årsmøte.  
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Styret består minst av følgende medlemmer: 

 Leder    Valgt for 2 år av gangen (leder og nestleder velges ikke samme år) 

 Nestleder   Valgt for 2 år av gangen  

 Sekretær   Valgt for 1 år av gangen 

 Økonomi   Valgt for 2 år av gangen 

 Varamedlem   Valgt for 1 år av gangen 

 

Verv utover dette kan være sportslig ansvarlig, arrangementansvarlig, ungdomsrepresentant og evt. 

andre.  

Kandidater til et styreverv bør nomineres av en valgkomité. 

De to styrene skal møtes til fellesmøter ved behov, men minst to ganger i året, gjerne like før og like 

etter sesongen. 

Aldersbestemt fotball 

Styret i aldersbestemt fotball har ansvaret for alle lag fra de yngste årsklassene til og med jente og 

gutteklassene.  

Junior- og seniorfotball 

Junior- og seniorfotballen i FIK Fotball har ansvaret for de eldre årsklassene i klubben. Styret skal 

også ta initiativ til samarbeid mellom junior og senior lagene og de eldste aldersbestemte lagene. 

Trenerkoordinator 
Trenerkoordinator jobber tett med aldersbestemt styre og har sammen med sportslig ansvarlig,  

overordnet ansvar for utvikling av spillere og trenere. TK skal fungere som rådgiver ved sportslige 

spørsmål fra lag, trenere og styret.   

 

Trenerkoordinator sine oppgaver mot hver trener skal være følgende: 

Oppfølging og gjennomføring av Sportsplan gjennom halvårlige møter, i forkant av vår og høst sesong 

Gjennomføring av Trenerforum 

Være disponibel for trenere som ønsker nye impulser i treningssammenheng 

 

Trenerkoordinator sin oppgave mot spillere: 

Etablere spillerutviklingsgrupper  

Se til at Hospiteringsløsninger blir gjennomført og fulgt opp 

Trenerforum/arbeidsmøter 
Tanken bak et trenerforum er å sikre at alle går samme vei og jobber mot samme målet. Ved å samle 

trenere fra forskjellige lag jevnlig, får vi muligheten til å diskutere aktuelle problemstillinger og 

utveksle erfaringer.  Trenerkoordinator i samarbeid med styret legger opp tema for trenerforum. 

Lagsorganisering 
Alle årsklasser i barnefotball skal trene sammen som en treningsgruppe og deles i lag i seriespill, slik 

at et samarbeid på treningene kan være mulig og overgang fra et lag til et annet blir mindre. I 

ungdomsfotball må lagene legge en del økter sammen med lag som har spillere i årsklassen over eller 

under. Styret tilrettelegger med treningstider. 
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3.0 Holdninger og fair Play  
FIK – Fotball skal jobbe for å være en klubb som forbindes med Fair Play og gode holdninger. Det er 

viktig at vi skaper et positivt miljø hvor både egne spillere, trenere, ledere, dommere og besøkende 

lag føler seg trygge og velkomne.  

Virkemiddel 
 Det skal hvert år arrangeres et ”Fair Play” kurs i regi av HFK 

 Det er nulltoleranse på mobbing og rasisme både før, under og etter kamp og trening, evt. 

brudd på dette medfører til at man blir tatt av banen eller sendt vekk fra treningen 

 Trenere og ledere må gå foran som gode forbilder 

 Alle trenere og ledere til og med småjenter og smågutter har lest og signert 

holdningskontrakten. 

 Dommerens avgjørelser skal aksepteres, uansett om en er enige eller ikke 

 Fair Play skal belønnes enten i form av en fair play pris og/eller med positiv omtale i klubbens 

informasjonskanaler 

 Fair Play hilsen skal gjennomføres i forbindelse med alle kamper. I tillegg skal Fair Play flagget 

opp på alle kampdager 

 A-lagene må gå foran som gode forbilder og skal signere en holdningskontrakt for spillere 

 Opprette et Fair-play utvalg. 

 Kampverter 

 

Fair Play pris 
Fair play utvalget vil på bakgrunn av tilbakemeldinger fra de ulike lagene innstille et lag til HFK sin Fair 

Play pris.  

Individuell pris 
Dette er en pris som går til enkeltpersoner som har utmerket seg spesielt i løpet av en sesong. Det er 

ikke et gitt antall priser som tildeles, og heller ikke krav om at noen må få en pris hvert år. Lagledere 

eller trenere kommer med forslag til personer som kan være aktuelle innen 1. november samme 

sesong. Det kan like gjerne være noen i foreldregruppen som en spiller. Utdelingen skjer på årsmøtet 

og det er styret som avgjør hvem som evt. skal få pris. 

Holdningspris 
Etter endt sesong vurderer styret, ut fra anbefalinger fra lagledere og trener, hvilke lag som fortjener 

en ekstra påskjønnelse på grunn av innsatsen i inneværende sesong. Det aktuelle laget belønnes med 

dekning av en ekstra cup neste sesong samt et diplom til alle spillerne på laget. Utdeling skjer på en 

egen samling for alle lagene. 

 

Kriterier for prisen: 

 Antall kort og/eller bemerkninger i løpet av en sesong 

 Gjennomføring av Fair Play hilsen 

 Deltagelse på holdningsskapende arbeid  

 Spesielle episoder, positive som negative 
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 Tilbakemeldinger fra dommere og motstander 

 Oppmøte og innstilling på trening 

 Oppførsel under kamp og trening 

 Observasjoner gjort av styremedlemmer eller andre sentrale personer i klubben 

Spilleren/Foresatte 
 Skal respektere dommere, trenere og lederes avgjørelser 
 Skal vise god oppførsel i forbindelse med alle klubbaktiviteter 
 Skal være positive representanter for klubben 
 Negativ språkbruk og nedlatende oppførsel overfor andre skal ikke forekomme 
 Skal møte presis og forberedt til treninger og kamper 
 Skal gi beskjed i god tid til trener/lagleder om forfall (krav i forhold til kamper) 
 Skal ta del i pålagte fellesaktiviteter som dugnader med mer 
 Skal holde orden i lagets utstyr, garderober og på banene, alle er eiere av Flaktveit 

Idrettslag sine anlegg 
 Skal benytte korrekt utstyr som er påkrevd 
 Ingen bruk av rusmidler i sammenheng med klubbens aktiviteter 

Treneren 
 Alle trenere i barnefotballen skal signere en holdningskontrakt og samtlige trenere i 

klubben forplikter seg til å følge klubbens sportsplan. De skal jobbe i fellesskap med 

de andre trenerne for å nå klubbens mål 

 Skal være gode forbilder for spillerne ved å vise positiv og god oppførsel 

 Skal representere FIK på en måte som gagner klubben 
 Skal vektlegge god oppførsel, både på trening og kamper, og kreve at spillerne 

respekterer motspillere, medspillere, dommere og ledere 
 Skal være positive, oppmuntrende og jobbe for å skape godt samhold i laget 
 Skal ta vare på alle spillerne i treningsgruppen 
 Skal ha god kontakt med foreldrene 
 Skal jobbe i henhold til sportslig plan, og delta i trenerforum / temakvelder i 

klubbregi 
 Skal så langt som mulig stille på A-lagets hjemmekamper, og oppmuntre både 

 aldersbestemte spillere og deres foreldre til å gjøre det samme. 
 Skal ta vare på klubbens og lagets utstyr 
 Skal samarbeide med andre grupper i klubben og eventuelt andre foreninger for å 

muliggjøre et allsidig aktivitetstilbud 
 Samtlige trenere i barnefotballen skal som hovedregel ha gjennomført 

fotballforbundets Aktivitetslederkurs, som er ett av fire delkurs i Trener C 
 Trenere fra og med årstrinnet 13 år, skal som hovedregel ha gjennomført hele 

fotballforbundets Trener C kurs  
 Alle øvelser skal så langt som mulig være fotballrelatert dvs. kjenne igjen aktiviteten i 

kampsituasjoner. 
 Ingen bruk av rusmidler i sammenheng med klubbens aktiviteter 
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4.0 Trening 

Fotballbaner 

 Flaktveit Stadion 

 Breimyra 11-er 

 Flaktveit skolebane 

Andre anlegg 

 Flaktveit gymsal(de yngste årgangene) 

 Li gymsal(de yngste årgangene) 

 Flaktveithallen m/trimrom 

 Breimyra Ungdomsskole 

Fordeling av treningstid 
Styret fordeler treningstid. 

Prioritering på kunstgress  

Lagene blir fordelt på Flaktveit Stadion og Breimyra idrettsplass. 

Prioritering inne – gymsalene  

All inne trening er forbeholdt inne idrettene, men fotball kan slippe til hvis det er ledig kapasitet. Den 

yngste årgangen vil bli prioritert først. Eldre lag vil normalt ikke få treningstid inne til å spille fotball, 

men hvis det er behov for tid til basistrening eller andre ting inne vil vi så langt det er mulig prøve å 

tilrettelegge for dette. 

Treningsmengde 
For at vi skal sikre at spillerne våre følger en ønsket utvikling og at vi får en jevn rekruttering til A -

laget er vi avhengige av at alle lag følger (omtrent) samme opplegg og trener en viss mengde i 

forhold til alder. 

Alder Antall økter kampsesongen Antall økter vinterhalvåret Kommentar 

6 – 7 år  1 + serieturneringer 1 Spillerne oppfordres til å 

trene i minst en annen 

gren i tillegg til fotball. 

Økter på en time er fint. 

8 – 9 år 

 

 

1 - 2 + kamp 2 Spillerne oppfordres til å 

trene i minst en annen 

gren i tillegg til fotball. 

Økter på en time er fint. 

10 – 11 år 2 + kamp 2 Spillerne oppfordres til å 

trene i minst en annen 

gren i tillegg til fotball. 

Økter på en time er fint. 

12 – 13 år 2 + kamp 2-3 Spillere som ønsker 

ekstratrening oppfordres 

fortsatt til å trene i andre 

grener. Bør legge opp til 

minst en økt på 
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halvannen time. 

14 – 15 år 2-3 + kamp 2-3 + evt. alternativ 

økt/egentrening. 

Allsidighet fortsatt viktig, 

det bør tilrettelegges for 

at spillere som ønsker 

også trener andre grener. 

Egne fysiske økter bør 

vurderes. Øktene bør 

vare ca halvannen time. 

16 år + 3 + kamp 3 + alternativ 

økt/egentrening. 

Grunntrening bør inngå 

som egen økt, i hvert fall 

gjennom vinterhalvåret. 

Øktene bør vare ca 

halvannen time. 

 

Fra ungdomsfotballen og oppover er antall økter satt ut i fra det A-lag/toppede lag bør trene. Hvis 

man har et ”hobbylag” gjelder ikke de samme mengdene. Det er også ok at lag trener mer enn dette, 

men for å unngå frafall for tidlig bør man ikke sette det som et krav at man skal trene mer. For 

barnefotballen må det heller ikke gå utover spilletiden i kamp til de som evt. ikke ønsker å trene så 

mye. Opp til tolv år skal alle få spille tilnærmet like mye. 

Treningsmomenter 
Vi ønsker at det skal være en rød tråd i alt treningsarbeidet som blir gjort i FIK Fotball. Det betyr at vi 

har en konkret utviklingsplan over hva man bør fokusere på i de ulike årsklassene.  

 
Retningslinjer for aldersbestemte lag 
Innenfor enkelte, viktige områder har vi valgt å definere retningslinjer for aldersbestemte lag.  Dette 
er områder som tradisjonelt skaper til dels store diskusjoner i den enkelte gruppen, og målet er å 
skape en klubbkultur som er enkel å forholde seg til i de vanskelige spørsmålene. 

Klubbkulturen er viktig for at medlemmene, spillere, trenere, lagledere og foreldre, har en felles 
forståelse av hvordan de skal tenke og reagere i forhold til situasjoner de blir konfrontert med. Med 
en god klubbkultur blir vi tryggere på hverandre og hvordan vi utvikler oss, både sportslig og sosialt. 
Samtidig blir trivselen større for alle engasjerte. Klubben får gjennom dette en egen identitet som 
medlemmene har utviklet og som de videreutvikler selv. 

Retningslinjene som gjennomgås under, skal være innarbeidet på en måte som ikke er til hinder for 
en viss fleksibilitet ut fra forholdene i de enkelte lagene. Alle avvik fra disse skal imidlertid være godt 
begrunnet og avklart på forhånd med styre og trenerkoordinator. 

 
Hospitering og differensiering 
Alle unge fotballspillende gutter og jenter i Flaktveit skal, uansett nivå, i utgangspunktet få dekket 
sine behov fram til det året de fyller 16-17 år. Dette vil bidra til at talentene får utvikle seg i trygge og 
gode omgivelser, og samtidig vil A-laga kunne dra nytte av deres ferdigheter. Dette vil forhåpentligvis 
også bidra til at talentene får en ekstra følelse av klubbtilhørighet, som gjør at de kanskje vil avslutte 
karrierene sine i klubben og/eller bidra i utviklingen av nye talent. 

Flaktveit er opptatt av spillerutvikling, og da skal hovedfokus være på mestring og ikke resultat for 
aldersbestemte lag. Resultatene skal være underordnete, men samtidig vil disse komme som følge av 
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gode mestringsopplevelser. Bekreftelse på at vi driver god spillerutvikling, er at vi klarer å beholde 
flest mulig lengst mulig i klubben. 

Med god differensiering og hospitering til en hver tid, vil både bredden og toppen få maksimal glede 
av fotballen. Dette gjør at vi klarer å holde på flere lenger, som er svært nyttig da forskning viser at 
de som er senest utviklet fysisk sett ofte har en fordel i voksen alder. Dette er gjerne spillere som kan 
være reserver eller spiller på et eventuelt andrelag i aldersbestemte klasser. Ved å være god på 
differensiering og hospitering, unngår vi å miste disse underveis. God og flittig bruk av differensiering 
og hospitering gjør også at de unge talentene som er kommet lengst, får utvikle seg videre uten å gå 
lei eller lære seg unødvendige ”unoter”. Selv om man måtte hospitere opp i årsklasser, er det viktig å 
huske at hovedarenaen er jevnaldrende. Dette betyr generelt at spillerne må trene med sitt eget lag 
for å kunne hospitere. 

Vi må være oppmerksom på faren av å spille for mange kamper. Fra og med 13 års alder bør man 
generelt holde seg til en, kanskje to, kamper i uka, og heller prioritere trening – selv om det selvsagt 
er rom for unntak en sjelden gang. Det er på trening man utvikler seg som fotballspiller, og så bruker 
man kampene til å praktisere det man lærer på treningene. Spillerne må oppmuntres til egentrening, 
og trenerne kan med fordel gi råd om hva denne kan inneholde. 

 
Blanding av jenter og gutter på samme lag 
Dersom det i en årsklasse ikke finnes jentelag, skal spillerne få tilbud om spill på jentelag i årsklassen 
over, alternativt på guttelaget i samme årsklasse 

Når blandingen er et ledd i ordinær hospitering, gjelder samme regler for hospitering som beskrevet 
over  

 
Påmelding til seriespill 
Fotballgruppas styre, trenerkoordinator og trenere avgjør sammen hvor mange lag som skal meldes 
på til seriespill i de ulike årsklasser og divisjoner 

Lagene skal som hovedregel meldes på i egen årsklasse  

Eventuell påmelding til serie i høyere årsklasser kan vurderes av hensyn til nivå og utvikling i de 
enkelte gruppene, men det er styret og trenerkoordinator som skal beslutte dette etter begrunnede 
innspill fra trenere/lagledere 

Søknad til kretsen om dispensasjon til å bruke overårige på lag med få spillere som da ikke har tilbud i 
sin egen årsklasse, skal vurderes. 

Søknad til kretsen om samarbeid med andre klubber skal vurderes, dersom vi har problemer å tilby 
gode nok utviklingsmuligheter for våre unge spillere. 

 
Andre idretter og spill på flere lag 
For å utvikle allsidighet blant våre yngre utøvere, skal kriteriet treningsinnsats vurderes slik at trening 
med alternative idretter, som rent fysisk kan likestilles med fotball, godskrives som én treningsøkt pr. 
uke. 

Bruk av samme spillere på forskjellige lag 

Fra og med 13-årsalderen starter konkurransefotballen som også innebærer at vi innordner oss et 
strengere regelverk satt av Norges Fotballforbund. Generelt bør trenere og lagledere på dette nivået 
gjøre seg godt kjent med gjeldende regelverk. 
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Ønsker et annet lag å låne en spiller til en kamp, skal hovedtreneren til spilleren alltid spørres. Det 
skal gjøres så tidlig som mulig – helst en uke i forveien. Trenerkoordinator påser at dette blir 
overholdt. 

Allsidighet 

Allsidig trening er et viktig prinsipp både med tanke på sportslig utvikling i hovedgren og generell 

skadeforebygging. Så godt som alle som har blitt best i hvilken som helst idrett her i Norge har drevet 

med mange forskjellige idretter i ung alder. I FIK har vi en unik mulighet til å involvere spillerne i flere 

idretter og dette er noe vi må bli mye flinkere til å dra nytte av.  

 Alle spillere til og med 14 år bør oppfordres til å drive med flere idretter. 

 Ingen spiller under 16 år skal presses til å velge hovedgren. Kun svært ambisiøse spillere 

mellom 16-18 bør etter hvert kun konsentrere seg om en hovedgren. 

 En spiller som på grunn av at han eller hun deltar i flere idretter ikke kan delta på alle 

treningene gjennom hele året skal ikke ”straffes” med mindre spilletid.  

 Skadeforebygging skal være en del av den daglige treningen. 

Hospitering 

Med hospitering mener vi at en spiller kan være med på treninger og/eller kamper for lag som er en 

eller flere årsklasser høyere enn den han eller hun hører hjemme i. Spilleren skal fortsatt være en del 

av sitt opprinnelige lag og delta på både kamper og treninger her.  

I utgangspunktet har vi i FIK Fotball en holdning om at spilleren skal spille i den årsklassen han eller 

hun hører hjemme. Dette er bygget på at vi mener at trygge sosiale rammer og kameratskap er en 

svært viktig del av fotballhverdagen for unge utøvere. Likevel vil vi alltid ha noen spillere som er en 

del bedre enn sine jevnaldrende. Her vil det være aktuelt å la denne spilleren hospitere på eldre lag 

eller, for jenter, gi muligheten til å spille med gutter. Hvor ofte og hvor lenge det er snakk om må 

man avgjøre i hver enkelt sak.  

Retningslinjer: 

 Det er spillerens interesser og utvikling som skal stå i fokus. 

 Både spillerens ferdigheter, holdninger og modenhet skal vurderes. 

 Både spillere i barne- og ungdomsfotballen er aktuelle for hospitering. 

 Treningene og kampene til spillerens opprinnelige lag skal prioriteres.  

 Hver enkelt sak skal behandles individuelt. 

 Begge lags trenere og lagleder, spilleren selv og foreldrene skal involveres før en avgjørelse 

blir tatt. 

 Avgjørelsen om en spiller skal flyttes opp blir tatt av trenerne på de aktuelle lagene og ved 

behov i samråd med trenerkoordinator. Evt. uenigheter blir lagt frem for styret. 

Selv om vi ønsker at spilleren skal holde seg i sitt miljø så er det viktig at trenere og lagledere legger 

til rette for at de spillerne som har de ekstra ferdighetene som kreves for å spille på et høyere nivå, 

får muligheten til å prøve seg på dette. På kort sikt vil kanskje laget miste en ”stjerne” på noen av 

treningene, men ved å la spilleren få utvikle sine ferdigheter i klubben mener vi at sjansen for at han 

eller hun trives med fotballen og dermed blir værende i FIK er vesentlig større.  
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Trening og kamper med eldre årsklasser 

En spiller som er betydelig bedre enn sine jevnaldrende kan få muligheten til permanent å flytte opp 

et eller flere årskull. Spilleren kan fortsatt spille kamper for sitt opprinnelige lag, men treninger og 

kamper for det nye laget skal prioriteres.  

Retningslinjer: 

 Det er spillerens interesser og utvikling som skal stå i fokus. 

 Spilleren skal ha hospitert på evt. nytt lag før han eller hun flyttes opp permanent. 

 Både spillerens ferdigheter, holdninger og modenhet skal vurderes. 

 I utgangspunktet skal kun spillere i ungdomsfotballen få muligheten til å flytte opp en 

årsklasse. I spesielle tilfeller kan man og vurdere yngre spillere. 

 Hver enkelt sak skal behandles individuelt. 

 Begge lags trenere og lagleder, spilleren selv, foreldrene og styret skal involveres før en 

avgjørelse blir tatt. 

 Avgjørelsen om en spiller skal flyttes opp skal behandles og avgjøres av styret.  

Det er viktig å legge til rette for at en spiller får muligheten til å utvikle seg så langt hun eller han vil 

og kan. Mangel på utfordringer og følelse av mestring kan i noen tilfeller ødelegge gleden av å spille 

fotball og enten få spilleren til å bytte klubb eller i verste fall å slutte. Behovet for mestring må i hvert 

tilfelle veies opp mot viktigheten i å være i det sosiale miljøet det laget spilleren kommer fra utgjør. 

5.0 Rammeplan for de ulike aldersgrupper og keepere 
 
I de neste kapitlene følger en rammeplan for de ulike aldersgrupper. I tillegg har vi laget en separat 
rammeplan for keepertrening på tvers av aldersgrupper. Denne er lagt inn i slutten av dokumentet. 
Rammeplanene kombinerer sportslige og kulturelle elementer 

 
Rammeplanene er laget på et praktisk nivå og skal fungere som en veiledning for lagledere og 
trenere på de ulike aldersgruppene. De gir føringer for både den sportslige og den kulturelle delen av 
opplegget for lagene og spillerne, og er strukturert på samme måte for alle aldersgrupper som følger: 
 

 Innledning med overordnede føringer 
 Trenings- og kamptilbud 
 Mål for aktiviteten 
 Taktisk og teknisk trening 
 Fysisk trening 
 Holdninger 
 Praktiske råd 

 
Rammeplanen for keepertrening følger en litt annen struktur, og har en generell del samt en 
underdeling på de samme aldersgruppene som følger av de øvrige rammeplanene. 

Justert breddeformel – utgangspunktet for bedre spillerutvikling og økt trivsel 
Følgende illustrasjon er grunnleggende i vår forståelse av et opplegg som både legger grunnlag for 
god spillerutvikling og samtidig sikrer størst mulig trivsel i lagene. 
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Målet er å skape en ramme for utvikling og trivsel, og modellen er tatt med for å få frem viktigheten 
av å balansere mellom generelt og individuelt tilpasset opplegg. I tillegg viser den også hvordan 
rammen omkring laget og enkeltspillerne er inkludert i forhold til trygghet, som et grunnleggende 
element.  

Det sportslige opplegget skal ivareta en helhet 

Følgende modell illustrerer hvordan det sportslige opplegget er tilrettelagt for å ivareta de ulike 
dimensjonene i spillerutviklingen:  

 

 
 
Modellen viser hvordan vi tenker spillerutvikling både individuelt og i forhold til den relasjonelle 
dimensjonen (samspill). I begge elementer snakker vi om  
 

 Taktiske ferdigheter – evne til å forstå spillet og ta gode valg 
 Tekniske ferdigheter – evne til å utføre de taktiske valgene 

Mange ballberøringer for alle spillerne – et grunnleggende element 

Et gjennomgående trekk i rammeplanen for alle aldersgrupper, er fokus på antall ballberøringer pr. 
spiller. Anerkjente metoder viser at spillerutviklingen er bedre, desto større grad av ballberøring som 
kan innarbeides i treningsopplegget. Den praktiske konsekvensen av dette, og viktig ved planlegging 
og gjennomføring av trening, er: 
 

 Kjør mest mulig av treningene med ball 
 Legg gjerne kondisjons- og hurtighetstrening inn i form av variasjoner og økt intensitet i 

øvelser med ball  
 Bruk mer spill med få spillere på hver side, slik at antall ballberøringer pr. spiller øker 
 Legg opp treningene slik at det blir minst mulig ventetid for spillerne 
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Rammeplan for aldersgruppen 6 til 10 år 
I og med at dette er barnas første år i møte med organisert fotball, er det viktig at  
klubben tilrettelegger en god start for dem, med ordnede forhold. Det må være trygge omgivelser, 
både når det gjelder det rent fysiske rundt baner eller i hall og gode sosiale forhold blant aktørene i 
lagene. 

 Baner, trenings- og kampsteder samt frammøtetider skal være klart kommunisert for spillere 
og foreldre. 

 Treningene og gjennomføring av kamper bør i stor grad følge et fast mønster i henhold til 
klare rutiner og innhold. 

 Spillerne bør helt fra starten av læres opp til å ta ansvar for eget og laget sitt treningsutstyr, 
og samtidig hjelpe til med å holde treningsbanene ryddige ved fjerning av søppel. 

 Spillerne og foreldre må få inntrykk av at det er viktig å møte presis til trening og kamp og at 
det skal gis beskjed om fravær. 

 Det er viktig at barna får muligheter til å kombinere fotball i vår klubb med deltagelse i andre 
idretter og / eller andre foreninger. 

Mål for aktiviteten 

 Ha det gøy gjennom variert fotballaktivitet. 

 Skape motivasjon for fotballspill på fritida og i Flaktveit IK. 

 Skape lyst til allsidig idrettsaktivitet. 

 Opprettholde et høyt aktivitetsnivå med mye ballkontakt og innføring i varierte teknikker på 
trening. 

 Enkel innføring i fotballregler og gode holdninger for samvær med andre. 

Taktisk - teknisk trening 

Det er viktig at spillerne får så mye ballkontakt som mulig i løpet av ei treningsøkt, og at de får variert 
trening i grunnleggende fotballteknikker. Slik trening gjennomføres i spill på forholdsvis små baner og 
med få spillere på hvert lag, eller gjennom enkle tekniske øvelser. 
 
Grunnleggende teknikker som bør trenes på dette nivået: 

 Pasninger med begge bein 

 Mottak, demping 

 Skudd, avslutninger 

 Innføring i headinger 

 Føre, skifte retning, finte 
 

Fysisk trening 

Fysisk trening kan gjøres gjennom lek eller øvelser med ball, men kan også gjøres gjennom kyndig 
veiledning av trener – fortrinnsvis gjennom bruk av kroppen som belastning. 
 
Koordinasjon, rytme og balanse er egenskaper som er gunstige for læring av teknikk, og bør 
prioriteres ofte – helst med ball. I slutten av perioden, men gjerne før, bør det gjennomføres 
hurtighetstrening i hyppige og korte sekvenser, gjerne gjennom lek med ball. 

Holdninger 

Å innarbeide gode holdninger hos enkeltspilleren og i laget er svært viktig i arbeidet med å skape 
gode fotballspillere og gode utviklingsmiljøer for unge utøvere. I disse aldersklassene må det jobbes 
med: 

 Ikke kjefte på andre når det gjøres feil. 

 Ikke godta negativ atferd overfor andre. 
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 Tåle egne feil, tåle å tape og vinne. 

 Respektere trenere og ledere: godta irettesettelse, og høre etter ved beskjeder. 

 God oppførsel overfor dommere og dommeravgjørelser. 

 Møte presis og gi beskjed hvis en ikke kan møte. 

 Utføre sine ansvarsoppgaver i forbindelse med kamp eller trening  
(utstyr m.m ). 

Praktiske råd 

 Vær positiv, skap god stemning og gi ros. 

 Vær klar, tydelig og bestemt når det gjelder regler og rutiner for laget. 

 Ta dere tid til å jobbe med god oppførsel under alle aktiviteter. 

 Høyt aktivitetsnivå og mye ballkontakt er viktig i alle økter. 

 La treninger og kamper følge et forholdsvis fast mønster, som spillerne kjenner seg igjen i, 
slik at de blir trygge og kan holde høyt aktivitetsnivå. 

 Snakk minst mulig - vis alle øvelser  

 La spillerne få god tid til å trene på og gjenta kjente øvelser. 

 Treningene bør bestå av mye spill, på småbaner og få spillere på hvert lag. 

 Start med enkle øvelser og bygg videre på disse; eks: først pasning/mottak, så 
pasning/mottak/skudd, deretter pasning/mottak/innlegg/skudd.  

 Det er motiverende med øvelser som ender med avslutninger på mål. Alle fotballspillere liker 
å score mål. 

 Unngå så langt som mulig å være “pilottrener”, der man hele tiden forteller barna hvilke valg 
de skal ta. Motiver dem i størst mulig grad til å finne ut av dette selv.  

 
Rammeplan for aldersgruppen 11 til 12 år 
 

Trenings- og kamptilbud  

 Minst en økt inne og en økt ute pr uke om vinteren. 

 To treninger pluss kamp i sesongen (treningsfri i juli). 

 Deltakelse i serie, og minst to lokale  cuper i tillegg. 

Mål for aktiviteten 

 Ha det gøy gjennom variert fotballtrening. 

 Skape motivasjon for fotballspill på fritida og i Flaktveit IK. 

 Utvikle gode grunnleggende fotballferdigheter. 

 Lære enkle spilleprinsipper. 

 Utvikle respekt og toleranse overfor medspillere, trenere, ledere og dommere. 

 Skape godt sosialt samhold, med gjensidige forpliktelser og ansvar. 

 

Taktisk- teknisk trening 

Spill på småbaner med få spillere (3 – 5) bør prioriteres i stor grad. Dette gir muligheter til mye 
ballkontakt og trening av de grunnleggende fotballferdighetene. 
 
Pasninger 
Presise pasninger med begge bein, bruke innside, ytterside og vrist. Prioriter trening av pasningsspill 
langs bakken og etter hvert på spillere i bevegelse. Innføring i halvtliggende vristspark. 
Mottak/medtak 
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Mottak med begge bein, både langs bakken og ball i lufta (gjerne etter kast). Legge ballen til rette for 
pasning med første berøring (medtak). Innføring av demping med andre kroppsdeler  
(lår, bryst, m.m) 
Heading 
Presise og kontrollerte headinger, med gode treffpunkt på ball. 
Skudd 
Skudd med strak/skrå vrist og balanse på standfoten. Vektlegg trening av skudd langs bakken og 
forsøk å bruke begge beina. 
Finter  
Trening / innlæring av to finter - eks. pasningsfinte, kroppsfinte. 
Spillesystemer 
Spillerne på dette trinnet må få innføring i grunnleggende forsvarsspill med press på ballfører, 
sikring, forskyving, pumping og markering (første-, andre- og tredjeforsvarer). Spillerne bør lære om 
løp uten ball, med hovedvekt på invitasjon til pasninger i angrepsspillet, som blant annet innebærer 
viktige fotballuttrykk som første-, andre- og tredjebevegelse. 

Fysisk trening 

Det bør være fokus på egenskapene koordinasjon, rytme og balanse, og da helst gjennom øvelser 
med ball. Styrketrening med kroppen som vekt anbefales. Eventuell vekttrening kan gjennomføres, 
men i så tilfelle alltid under kyndig veiledning. 
 
Hurtighets- og spensttrening trenes ofte i korte sekvenser. Utholdenhet og styrke trenes i 
utgangspunktet ikke isolert, men gjennom trening med ball og lek. Utholdenhet kan eventuelt legges 
inn som en ekstra frivillig trening pr. uke på dette trinnet, som joggetur eventuelt supplert med 
annen treningsform. 

Holdninger 

Videreutvikle egenskapene som ble vektlagt for 7 – 10 år. 
 
Lagledere / trenere bør stille større krav til spillerne når det gjelder å ta ansvar under og i forbindelse 
med treninger og kamper. Aktivitetene skal utføres ordentlig og ansvar for utstyr og anlegg kan 
utvides.  
Det kan også stilles høyere krav til oppmøte og det å gi beskjeder ved fravær fra trening og kamp i 
god tid. Toleranse overfor andre, spesielt medspillere er meget viktig, i og med at ungene er mer 
bevisst egne og andres ferdigheter. 

Praktiske råd 

Videreutvikling av det samme som for alderstrinnet 7 – 10 år. 
Mesteparten av treninga bør foregå gjennom spill på småbaner eller i firkanter. Dette er gøy. 
Ved trening av teknikk i isolerte øvelser, sørg for at ventetida er minimal slik at aktivitetsnivået 
opprettholdes. 
Ved innføring av nye øvelser – la spillerne få tid, og bruk øvelsen flere ganger seinere. 
Ha gjerne samme tema på flere treninger gjennom en periode. 
Pasningstrening bør utføres både med og uten motstand, begynn gjerne med overtallsøvelser, eks. 4 
mot 1 eller 5 mot 2  
Legg vekt på godt pasningsspill og overblikk hos spillerne. 
Tren etter hvert flere teknikker i samme øvelse, eks: 
Mottak/medtak – pasning. Mottak/medtak – skudd. Pasning – mottak/medtak – skudd. Føre finte – 
skudd 
Spillerne er som regel svært motiverte for å trene avslutninger mot mål, og derfor er det gunstig å 
tilrettelegge mange øvelser som ender med avslutning mot mål. 
Bruk kort tid på verbal instruksjon, gi spillerne gode øvingsbilder. 
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Taktikk øves inn med isolerte øvelser og spill der spillet gjerne stanses for å fremheve gode 
bevegelser, eventuelt drøfte spillernes valgmuligheter i de ulike spillsituasjoner 
Slå ned på all uønsket atferd, spesielt negative meldinger til medspillere, motspillere og dommere. 
Spillerne nærmer seg 13 år, og bør derfor få en forsiktig innføring og trening på 11’er fotball, gjerne 
noen treningskamper ved 12-års alder. 
Jobb mye med ” Fair play ”. 

 

Rammeplan for aldersgruppe 13 – 14 år 

Trenings- og kamptilbud 

Tre til fire treninger med kamp per uke hele året, med kort pause etter sesongslutt. 
Seriespill, en større turnering og 2-4 lokale cuper/turneringer. 
Prøve å få til treningskamper i vinterhalvåret, evt. delta i vinterserien. 
I denne aldersgruppa kan det eventuelt deles inn med trening mot 1 år eldre spillere. 
Differensiering av treninger for best mulig spillerutvikling. 

Mål for aktiviteten 

 Skape moro og trivsel med fotballen og lagkamerater. 

 Alle aktive spillere får trene og spille kamper. 

 Videreutvikle tekniske ferdigheter. 

 Utvikle grunnleggende taktisk forståelse, som på dette trinnet, så langt som råd, innebærer å 
gjøre spillerne kjent med, og komfortable med 11 ar fotballen. 

 Utnytte ferdigheter gjennom gode taktiske valg. 

 Skape gode treningsvaner og motivere til å trene mye på egenhånd. 

 Skape et godt og positivt miljø som betyr noe for spilleren og som kan påvirke positivt i 
starten av ungdomstida. 

Taktisk- teknisk trening 

Det må fremdeles jobbes videre med de tekniske øvelsene vi har prioritert i tidligere årsklasser. 
Vendinger:  
Med ulike kroppsdeler – fot, bryst, vrist, ytterside og innside. Trenes med eller uten motstand. 
Heading: 
Innøve riktig teknikk, også med sats / opphopp og stup. 
1 mot 1:  
Utfordre, drible og passere motstander med ball. 
Presse, vinne ball – takle og vinne dueller i lufta og langs bakken. 
2 mot 1: 
Skape og utnytte 2 mot 1 situasjoner. 
 
Ferdighetene trenes i deløvelser og ulike former for spilleøvelser. Det er viktig at det stilles større 
krav til spillerne om å utnytte ferdighetene ved å gjøre gode taktiske valg som gagner laget.  
 
Spillesystemer: 
Spill på dette nivået krever mer ”coaching” fra treneren, både på og utenfor banen. Spillerne må 
utvikles til å kunne beherske nye spillesystemer og grunnleggende taktikk. 

    Press, sikring, markering (første-, andre- og tredjeforsvarer) 
Kontring / overgang, bredde, dybde, bevegelse, rom (med og uten ball) 
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Spillerne på dette trinnet kan starte med 11’er fotball som stiller større krav til forståelse av 
spillesystemer. Vi praktiserer derfor en enkel innføring av forståelse for spillesystemer med vekt på 
sonespill i forsvar og formasjonsspill i angrep. 

 
Fysisk trening 
Det bør gjennomføres noe styrketrening med egen kroppsvekt som belastning minst en gang i uka. 
Treningen kan organiseres i sirkel eller enkeltøvelser i korte sekvenser. Vekttrening kan også være 
nyttig, men i så tilfelle under kyndig veiledning. 
 
Utholdenhetstrening bør foregå gjennom intensiv trening med ball, men det kan legges inn enkelte 
korte sekvenser med utholdenhetstrening, eventuelt egne treningsøkter i form av joggeturer eller 
alternative treningsformer. 
 
Hurtighetstrening prioriteres hver uke, i korte sekvenser. 
Koordinasjons- og balansetrening er fremdeles viktig, og bevegelighet skal utføres hver gang.  

Holdninger 

Spillerne skal vite at det stilles krav til dem i forbindelse med alle aktiviteter i klubbens regi. 
De er representanter for Flaktveit IK og det medfører krav om god oppførsel overfor dommere, 
motstandere og eget lag. Eventuelt lagutstyr skal brukes i henhold til avtaler. 
 

 Frammøte 10 min. før trening. Beskjed ved alt fravær. 

 God oppførsel i kamp og trening ” fair play ”. Skikkelig språkbruk. 

 Holde orden i utstyr, rundt baner og i garderobe. Innføre ordensgrupper? 

 Holdningsarbeid i forhold til tobakk og alkohol. Forbud i alle aktiviteter i klubbregi. 

 Oppfordre spillerne til å drive egentrening, og forstå hvor viktig dette er. 
 
Det bør i tillegg jobbes aktivt med å skape en god treningskultur, der spillere og ledere gjør sitt beste 
på banen i trening og kamp. 
 
Praktiske råd 

 Utvikling av enkeltspillere er like viktig som lagets resultater. 

 Begynn å stille krav (etter forutsetninger) til utførelse og gjennomføring av aktivitetene. 

 Grundig og gjentakende arbeid gir resultater.  

 Viktig å få gode og fotballspesifikke gjentagelser i alle øvelser og i spillesituasjoner.  

 Konsentrasjon og involvering er viktig. 

 Gi øvelser som spillerne er motiverte til å bruke utenfor fellestreningene. 

 Jobb med temaer, men ikke for mange hver gang – nok med 2-3 per trening. 

 Viktig at spillerne får tid til å lære seg øvelser og er bevisste på hva det jobbes med i enkelte 
treninger og ulike perioder. 

 Oppmuntre spillerne til å ta ansvar på og utenfor banen, eks. rose medspillere og engasjere 
seg i lagets beste.  

 Prioriter trening av hodespill på linje med andre teknikker. Det kan virke som trening av disse 
ferdighetene har lett for å bli nedprioritert. 

 Vær oppmerksomme på at spillerne er i en alder der de er lett påvirkelige i forhold til 
jevnaldrende (også andre miljøer enn idrettsmiljøet). 

 Viktig at vi engasjerer oss i spillerne, og påvirker dem positivt. 

 Arranger gjerne en eller to turneringsturer med overnatting. 

 Hospitering til G/J 15-16 eller til lag utenfor Flaktveit IK bør brukes fast for de beste spillerne. 
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Rammeplan for aldersgruppe 15 – 16 år 

Trenings- og kamptilbud 

 Tre til fire treninger med kamp per uke, hele året, med kort pause etter sesongslutt. 

 Deltagelse i seriespill, en større cup og 2 - 4 lokale cuper/turneringer. 

 Treningskamper i vinterhalvåret, evt. delta i vinterserien. 

 Muligheter for hospitering og oppflytting til seniorlag, og ellers legge forholdende til rette for 
at de beste får utvikle seg best mulig. 

Mål for aktiviteten 

 Alle skal få et godt trenings- og kamptilbud. 

 Utvikle spillere til junior- og seniornivå. 

 Utvikle gode treningsvaner hos spilleren og en god treningskultur i laget. 

 Forståelse for arbeidskravene i fotball.  

 Få spillerne til å gjennomføre egentrening, spesielt de spillerne som har ambisjoner. 

 Utvikle taktiske- og tekniske ferdigheter. 

 Gode holdninger i Flaktveit IK – skape et positivt og attraktivt ungdomsmiljø. 

Taktisk – teknisk trening 

På dette alderstrinnet bygger vi videre på det grunnlaget som er lagt på trinnet 13-14 år.  
De grunnleggende tekniske og taktiske momentene må pleies og videreutvikles: 

 
Mottak/medtak: Orientert før mottak og kroppen justert til neste trekk, eks. retningsbestemt mottak 
(medtak). 
Pasning:  Foreta rett valg til fordel for laget. Risikovurdering: holde ballen i laget eller forsøke 
gjennombrudd. 
Avslutninger:  Når avslutte? Bevegelser med kvalitet inn i feltet ved innlegg.  
Velge sikre avslutningsteknikker (automatisere). Legge stor vekt på headinger. 
Heading: Avslutning eller pasning. Klarering eller pasning. 
1 mot 1: Når passere motspiller / drible (sikring eller ikke – hva oppnår vi? Takle eller oppholde 
motspiller. 
2 mot 1: Skape og utnytte 2:1 situasjoner. Bevegelser og spille pasning eller utnytte situasjonen og gå 
selv. 
 
Spilløvelser med 1 mot 1 og 2 mot 1 situasjoner er viktig som en del av treningen. Ferdighetene 
terpes i ulike former for spilletrening/øvelser, og det må tilrettelegges for mange gjentagelser og 
gjenkjennelse. Trening av de enkelte ferdighetene kan utføres i enkeltøkter eller i planlagte perioder i 
henhold til en treningsplan. Det skal stilles krav til utførelse og kvalitet i all trening. 
Det bør også stilles større krav til taktiske valg, med utgangspunkt i spillesystemer, en videreutvikling 
av arbeidet med sonespill i forsvar og formasjonsspill i angrep: 
Spillerne skal være kjent med og forstå begrepene under. Disse er sentrale i treningssammenheng: 
 
Forsvar:  
Press, sikring, skyving, pumping, markering, rett side, kompakt 
Dybde, bredde, ballbesittelse, gjennombrudd, pasning i rom, første-, 
andre- og tredjebevegelse, bevegelser for å skape og å utnytte rom. 
 
Fysisk trening 
Styrketrening med egen vekt bør gjennomføres i korte sekvenser (minst 10 – 15 min) to ganger i uka. 
Denne treninga kan gjennomføres som sirkeltrening eller en kan ta ut enkeltøvelser som 
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gjennomføres når det passer inn i økt (pauser i spill), eventuelt ved avslutning. Vekttrening kan nå 
være svært nyttig, men bør være godt innlært gjennom kyndig veiledning. 
 
Spensttrening kan legges inn i styrkesekvensene, få hopp og heller ofte, både vertikalt og horisontalt. 
 
Hurtighetstrening minst en gang i uka i korte sekvenser der øvelsene er funksjonelle og 
fotballrelaterte. Bruk øvelser med ball hvis det er effektivt. 
 
Utholdenhetstrening bør gjennomføres gjennom intensive spilløvelser, men legg inn enkelte økter 
med intervalltrening hvis det er nødvendig – se an gruppa. Oppfordre spillerne til å trene 
utholdenhetstrening ved egentrening, gjerne ved allsidig aktivitet som ski, sykkel m.m. 
 
Styrke – og spensttrening med egen vekt bør også inngå i egentreningsøkter. 

Bevegelighetstrening / tøyning etter alle treninger og kamper. 

 
Holdninger 

 Være bevisst kravene som stilles til en god fotballspiller når det gjelder trening og livsførsel.  

 Viktig med kvalitet på trening og egentrening.  

 Ta ansvar og følge opp avtaler og forventede oppgaver i Flaktveit IK. 

 Motivere spillerne til å følge opp skolearbeidet. 

 Godta at ferdighetsnivået blant spillerne er varierende. 

 Skape holdninger mot tobakk og rusmidler. 

 Være gode representanter for Flaktveit IK. 

Praktiske råd 

 Coaching bør være hyppig brukt under trening – helst hver trening. 

 Utvikling av enkeltspillere er like viktig som lagets resultater. 

 Spillerne bør fremdeles kunne spille i ulike roller og på ulike plasser på banen, selv om det 
blir tydeligere hvilke roller spillernes ferdigheter passer best i. 

 Det må tas hensyn til at spillerne er ulikt utviklet, både ferdighetsmessig og når det gjelder 
modning. 

 Det må trenes mer på spillestil, bla. soneforsvar.  

 Det bør prioriteres å være et ”spillende lag” med stor bevegelse. 

 Trenere bør være innforstått med seniorgruppens spillestil. 

 Viktig å gi spillerne utfordringer tilpasset deres nivå. 

 Vurder hospitering for bedre utvikling av de beste spillerne. 

 Det må være krav om kvalitet og konsentrasjon på trening.  

 Stor aktivitet, humør og trivsel er selvfølgelige og viktige faktorer. 

 Vær klare på hvilke kriterier og ønskede kvaliteter som vektlegges ved laguttak, eventuell 
inndeling i 1. og 2. lag, samt innstillinger til aktiviteter som sone- / kretslagssamlinger. 

 Ansvarlige bør søke samarbeid med skole i tilfeller der dette er naturlig. 

 Skader er mer vanlig på dette nivået, og derfor bør Flaktveit IK kunne gi råd om en 
dyktig/tilgjengelig fysioterapeut, men også annen medisinske hjelpere. 

 

Rammeplan for keepere 
Keepere må som alle andre spillere trene grunnteknikker fra de er små. Trenere i de yngste lagene 
må motivere flere av spillene til å stå noe i mål. Alle trenere må vise interesse for keeperens rolle i 
laget, og kunne instruere i noen enkle grunnteknikker. Treningen kan bakes inn som en naturlig del 
av fellestreningene. 
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Keepere må etter hvert få tilbud om et tilpasset treningsopplegg som sikrer utvikling av rene 
keeperferdigheter, inkludert tekniske og taktiske momenter. 
 
I aldersgruppen 12 – 16 år anbefales at en av hjelpetrenerne tar Fotballforbundets keepertrenerkurs, 
slik at alle de ulike lagene har knyttet til seg en ressurs på dette området. Alternativt kan lagene 
avtale å samkjøre spesialtrening for keepere. Keeperne bør være med å spille ut minst halvparten av 
treningene. Moderne fotball krever keepere som er gode med beina. 

Trenings- og kamptilbud 

Bør fra og med 12-års alder få tilbud om en keepertrening på 1 time per uke, hele treningsåret, 
minimum 1 time per 14 dager. 
Maksimalt 4 - 6 keepere tilstede på keepertrening. 

Mål for aktiviteten 

Utvikle gode keepere. 
Bygge forståelse for keeperrollen og samspillet mellom keepere/utespillere. 
Motivere for keeperrollen og sikre tilgang til keepere i alle årsklasser. 

Momenter for treningen 

7-9 år:  •    Grep og grunnstilling 
 
10 – 12 år: 

 Grunnstilling    
 Grep, baller langs bakken, rett på og tilsiden. 
 Fallteknikk. 
 Distribusjon 
 Smidighet. 

 
13 – 14 år: 

 1 mot 1 situasjoner. 
 keeperen som støtte- eller sikringsspiller. 
 satsteknikker, vertikalt og horisontalt. 
 fallteknikk- langs bakken, langt ut til sida. 
 grep – langs bakken langt ut til sida. 
 boksing – med ei eller to hender. 
 bevegelse sideveis og bakover. 
 distribusjon – volley, dødball, tilbakespill. 

 
15 – 16 år: 

 1 mot 1 situasjoner. 
 feltarbeid. 
 keeperen som støtte- eller sikringsspiller. 
 sats- og fallteknikker. 
 spenst og hurtighet. 
 kommunikasjon og kampforberedelser. 
 Keepere må delta i spillsekvenser i treningene for å få trent ferdigheter med 

beina. Dette er et område der det stilles stadig høyere krav til keeperen. 

6.0 Lagene 
Alle lag i FIK – Fotball er like viktige, men det er A-lagene som er klubbens flaggskip og gir en ekstra 
pekepinn på hvordan det langsiktige arbeidet og den sportslige utviklingen går. Målet er en positiv 
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utvikling rent resultatmessig for begge A-lagene, samtidig som lagene domineres av 
”egenproduserte” spillere i fra Flaktveit.  

Senior 
Dette laget er det laget som skal ha mest prestasjonsfokus. Med det menes at det er de spillerne som 

presterer på trening og kamp og viser at de ønsker å satse som skal prioriteres. Samtidig er det viktig 

å ha et langsiktig fokus og la unge spillere slippe til når det er mulig. B-laget skal i hovedsak fungere 

som et rekrutterings- og reservelag for A-laget. Unge spillere som ikke er helt klare for A-lagsspill 

enda kan trene her, samtidig er det et lag hvor yngre spillere kan hospitere opp til for å få større 

utfordringer.  

Stallen 

FIK – Fotball ønsker å ha en ungdomsprofil på all fotballsatsning. Det er derfor et mål at flest mulig A-

lagsspillere skal komme fra egne rekker. For å holde på spillerne mener vi det er viktig unge talenter 

får slippe til på høyere nivå tidlig, enten gjennom hospitering på A-lag eller at de permanent blir 

flyttet opp til A-laget. Det er ferdighetene og ikke alder som skal avgjøre om en spiller er klar for A-

lags spill. 

Til tross at det er ferdighetene som skal avgjøre hvem som er i A-troppen er det et mål at det til 

enhver tid skal være en til to juniorspillere som fast er med i troppen og ytterligere to til fire som 

hospiterer jevnlig på kamper og treninger. I tillegg bør ca halve troppen bestå av spillere på vei opp. 

Junior 
Juniorlagene er et rekrutteringslag til A-lagene. Her skal spillerutvikling veie tyngre enn 

prestasjonene. Det vil blant annet bety at juniorlaget ikke holder på stjernene sine, men sender disse 

videre opp til A og B-lag når de er gode nok for dette. Samtidig er disse lagene et sted hvor de som 

presterer og viser god treningsmoral og gode holdninger skal få mest spilletid.  

Spillere som ikke ønsker å satse på samme nivå, men likevel ønsker å spille fotball skal fortrinnsvis 

spille på B-laget hvis dette eksisterer. 

På juniorlagene skal vi: 

 Videreutvikle de talentene vi har og lage et grunnlag for en videre fotballkarriere 

 Legge til rette for at de som ikke ønsker å satse fotball har et godt tilbud og får muligheter til 

å spille kamper.  

 Ta vare på det sosiale aspektet ved en treningsgruppe 

 Innarbeide gode holdninger og bygge videre på en god treningskultur 

 Prioritere spillerutvikling mer enn enkeltresultater. Utviklingsmål fremfor resultatmål 

 Ha betalte trenere som har erfaring fra fotball både som trener og utøver. Treneren skal også 

få muligheten til å utvikle seg gjennom kurs og trenerforum 

 Ved flere lag skal holdninger, treningsmoral, potensial og dyktighet avgjøre hvem som spiller 

på 1. og 2. laget 

 Være åpen for at spillere kan drive med andre idretter, men spillere som ønsker å satse 

fotball må være klar på at fotball er hovedgren 
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Jenter og gutter (15-16 år) 
Dette er et årstrinn hvor fotballen og idretten generelt opplever et stort frafall. Mange faller fra av 

”naturlige” årsaker som skole og andre interesser, men andre igjen forsvinner mye fordi fotballen 

enten blir for seriøs eller at man ikke får nok utfordringer. Oppgaven vår er å skape en gruppe som 

tar vare på begge de to sistnevnte. Det skal være rom for de som vil spille fotball for moro skyld, 

samtidig som man gir de som ønsker å satse muligheten til det. Videre rekruttering oppover i 

systemet er viktig. 

På jente- og guttelagene skal vi: 

 Videreutvikle de talentene vi har og lage et grunnlag for en videre fotballkarriere 

 Legge til rette for at de som ønsker å spille fotball kun for gøy har et godt tilbud og får 

muligheter til å spille kamper.  

 Ta vare på det sosiale aspektet ved en treningsgruppe 

 Innarbeide gode holdninger og bygge videre på en god treningskultur 

 Prioritere spillerutvikling mer enn enkeltresultater. Utviklingsmål fremfor resultatmål 

 Ha betalte trenere som har erfaring fra fotball både som trener og utøver. Treneren skal også 

få muligheten til å utvikle seg gjennom kurs og trenerforum 

 Ved flere lag skal holdninger, treningsmoral, potensial og dyktighet avgjøre hvem som spiller 

på 1. og 2. laget 

 Legge til rette for at spillere kan drive med flere idretter, men foreberede spillerne på at man 

etter hvert må velge hovedidrett 

Smågutter og småjenter(13-14 år)  
Det sosiale fellesskapet er et svært viktig element for denne gruppen. Her må man derfor jobbe med 

å holde på et miljø hvor kameratskap er vel så viktig som prestasjoner. Samtidig er det en tid hvor de 

som har talent og ønsker å satse må begynne et mer målrettet arbeid. Overgangen fra 7-er til 11-er 

fotball krever mer og for mange vil det oppfattes som at fotballen blir mer alvorlig. Stor bane krever 

bedre fysikk og skal man henge med så må man også opp i treningsmengde. 

På smågutter og småjenter skal vi: 

 Videreutvikle de talentene vi har og lage et grunnlag for en videre fotballkarriere 

  Alle som møter på treningene skal jevnelig få slippe til på kamper, men spilletiden kan 

variere med ferdighetene 

 Ha fokus på det sosiale aspektet med fotballen og legge til rette for at det er plass til alle, 

uansett ferdighetsnivå 

 Spillere som blir flyttet opp til eldre lag må få muligheten til å spille kamper og være en del av 

det sosiale miljøet på det opprinnelige laget 

 Innarbeide gode holdninger og bygge videre på en god treningskultur 

 Prioritere spillerutvikling mer enn enkeltresultater. Utviklingsmål fremfor resultatmål 

 Ha trenere som har erfaring fra fotball både som trener og utøver. Treneren skal også få 

muligheten til å utvikle seg gjennom kurs og trenerforum 

 Ved flere lag skal holdninger, treningsmoral, potensial og dyktighet avgjøre hvem som spiller 

på 1. og 2. laget 

 Ha et obligatorisk klubbdommerkurs for førsteårs spillerne  
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 Begynne å stille høyere krav både fysisk og psykisk.  

 Egentreninger både teknisk og fysisk er bra for de som ønsker å satse. Bør ikke være 

obligatorisk for hele laget enda 

Barnefotballen 
Barnefotballen i FIK følger de samme retningslinjene som fotballforbundet har utarbeidet: 

Barnefotball-regel 1:  

Barnefotball er lekbetont!  

Barnefotballen er barns første møte med organisert fotball. Organisert i den form at man har drakter 

og spiller på baner. Men husk at dette skal være lek - ikke blodig alvor. Det sistnevnte kommer 

tidsnok. Og førsteinntrykket betyr mye - ja, kanskje alt. La barna ha det gøy, la dem leke - og la 

resultatet være underordnet. Det viktigste resultatet du kan få er fornøyde barn som bygger opp 

vennskap gjennom samhandling. 

Barnefotball-regel 2:  

Det viktigste er å være sammen med venner! 

Barna søker først og fremst til fotballen for å være sammen med venner. Det er dette samholdet vi 

skal framelske - og det er et slikt samhold som skaper lagånd. La derfor venner/venninner trene 

sammen og spille på samme lag! 

Barnefotball-regel 3:  

Alle skal spille like mye! 

Ingen blir bedre av å sitte på benken og alle synes det er gøy å spille. Dessuten er det ingen som vet 

hvem som blir best som voksen. Trivselen og ferdighetsutviklingen er viktigere enn resultatet, selv 

om alle synes det er gøy å vinne og å score mål. Det er derfor ikke ønskelig at noen "topper laget" for 

å vinne kamper. La alle spille like mye, la alle i tur få spille fra start og la alle spille på forskjellige 

plasser! 

Barnefotball-regel 4:  

Lær barna å tåle både seier og tap! 

I barnefotball kan alle delta, ingen er for dårlig og ingen er for god. Det er derfor viktig å bygge på 

prinsippet om jevnbyrdig motstand både i kamp og trening. Ingen liker å tape eller vinne ”tosifra”. Ta 

seier og tap med fornuft - tåler de voksne å tape, lærer barna det også. Fotball er et lagspill hvor alle 

taper og alle vinner. En seier tar hver enkelt med seg hjem - et tap deles av alle. 

Barnefotball-regel 5:  

Mer trening og færre kamper! 

Barn bør trene mer enn de spiller kamper. Og de bør oppmuntres til egenorganisert aktivitet. Det 

gjør du best ved å ha morsomme treninger. Og legg opp til et kampprogram som varierer mellom 

enkeltstående kamper og turneringer! 

Barnefotball-regel 6:  

Barnefotball - en allsidig aktivitet! 

Gjennom fotballspillet får barn mulighet til å utvikle grunnleggende motoriske ferdigheter som for 

eksempel å gå, løpe, hoppe, kaste og sparke. Fotball for barn er derfor allsidig. Likevel bør barn 
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selvsagt få mulighet til også å drive med andre idretter, om de ønsker det. De ulike tilbudene må 

derfor koordineres. Men det må ikke være noe krav å drive med flere idretter. Barn må få gjøre det 

de har lyst til.  

Barnefotball-regel 7:  

Fotball er et spill! 

Spillet er selve kjernen i fotball. Dessverre ser vi at enkelte trenere benytter øvelser som ikke alltid 

virker motiverende. I barnefotballen bør en fokusere på ulike typer spill, leker og grunnleggende 

ferdighetsøvinger, og ”småspill” bør vektlegges mest. Unngå lange køer ved ferdighetsøvinger - flest 

mulig involveringer pr spiller må være målet. Morsomt og utviklende!  

Barnefotball-regel 8:  

La oss gå sammen om gla’fotball for de små! 

Barna skal få oppmuntring og veiledning slik at de utvikler sine ferdigheter og ser framgang. Men det 

skal også legges vekt på å lære dem å innordne seg i en gruppe. De voksne må gjøre hva de kan for at 

alle barna trives. Og husk at du som voksen er et forbilde - barn har en egen evne til å gjøre som du 

gjør, ikke som du sier. 

 7.0 Utdanning 
Dersom klubben skal utvikle seg og stadig bli bedre på en rekke områder er det viktig at alle med verv 

øker sin kompetanse. Vi ønsker ikke å sette et krav på hva en trener eller leder må ha av utdanning, 

men oversikten under må forstås som den kompetansen vi ønsker at vedkommende tilstreber seg. 

Det bør naturligvis ikke være for stort sprik mellom ønsket kompetanse og den stillingen eller det 

vervet personen innehar. 

Virkemiddel 
 Signalisere forventninger og skape en positiv kultur for utdanning og kurs.  

 Legge til rette praktisk og økonomisk for kompetanseheving.  

 Klubben jobber for at flest mulig av kursene arrangerer på Flaktveit. 

 Alle delene på C - lisens dekkes av klubben i sin helhet mot at treneren binder seg til klubben 

i et år. 

 Trenere som ønsker B - lisens må søke via styret som igjen vil innstille treneren på bakgrunn 

av sportslige og økonomiske vurderinger. 

 Legge til rette for samarbeid mellom trenere, slik at kunnskapen når ut til flere.  

 Trenerforum på tvers av grenene arrangert av klubben ca 2 - 4 ganger i året. 

 Utdanningsansvarlig har ansvar for koordinering og kartlegging av behov for kurs i klubben. 

Trenere 
Det er viktig at både hovedtrenere og hjelpetrenere har nødvendig kompetanse og utdanning til å 

trene utøvere på sitt nivå. Alle trenere bør oppfordres til å ta minst et kurs/delkurs hvert år. 

Våre trenere på de ulike nivåene har minst denne utdanningen: 

Nivå Hovedtrener Assistenttrener 

Seniorfotball B lisens C lisens 

Juniorfotball C lisens  C lisens 
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Jente og guttefotball C lisens Grasrot trenerkurs del 1 

Småjente og smågutt Grasrot trenerkurs 1, 2 og 3 Grasrot trenerkurs del 1 

Lillejente og lillegutt Grasrot trenerkurs  1 og 2 Grasrot trenerkurs del 1 

Minifotball Grasrot trenerkurs del 1 Grasrot trenerkurs del 1 

 

Merk: Anbefalingene som er satt opp her må ikke sees på som endelige krav, men heller som det 

nivået treneren bør jobbe seg opp mot. Manglende utdanning kan til dels kompenseres med lang 

erfaring som spiller og/eller utøver.   

Hovedtrener bør også kurses innen idrettsskader og førstehjelp, samt kurs i bruk av hjertestarter.  

Ledere 
Vi ønsker at våre ledere har denne utdanninga i forhold til nivå: 

Nivå Lederkurs 1 Lederkurs 2 Lederkurs 3 

Styreleder X X  

Styremedlem X X  

Leder aldersbestemt Aktivitetslederkurs   

 

Merk: Anbefalingene som er satt opp her må ikke sees på som endelige krav, men heller som det 

nivået lederen bør jobbe seg opp mot.  

I tillegg til lederkursene bør alle ledere delta på de kveldskursene klubben arrangerer, dette kan blant 

annet være om Fair Play, klubbutviklingskveld, holdninger, doping, idrettsskader osv. Lederne 

oppfordres også til å ta del i trenerforum. 

Spillere 
Det er viktig at alle spillere har et bevisst forhold til holdninger på og utenfor banen.  I tillegg skal alle 

i ungdomsfotballen til å delta på ”Fair Play” kurs i regi av NFF, og oppfordres til å ta andre kurs som 

klubben måtte sette opp.  

 

 


