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Hospitering i Oppegård IL fotball                                                Oppegård, 29.august 2016 

Hva er hospitering?  Hospitering vil si å gi en spiller et sportslig tilbud utover ordinær trening i egen 
spillergruppe.  

 Spillere som hospiterer må minimum holde nivået til gruppen han/hun 
hospiterer til.  

Hvorfor bruke 
hospitering? 

 Gi gode spillere i Oppegård muligheten til å utvikle seg i egen klubb.  

 Sikre at spillere ikke forsvinner pga. manglende sportslig utvikling og utfordring, 
både mentalt, fysisk og ferdighetsmessig. 

Når kan vi 
begynne/kriterier? 

 Hospitering kan starte det året spilleren er 10 år.  

 For jentespillere kan det vurderes om de også kan hospitere hos guttene.  

 Følgende kriterier skal legges til grunn for å vurdere om en spiller skal hospitere: 
o Modenhet 
o Holdninger 
o Ferdigheter 
o Ambisjoner 
o Interesser 

Hvordan organisere?  All hospitering skal avklares med hospiteringskoordinator i klubben.  

 Ansvarlig trener initierer hospitering og har dialog med koordinator.  

 Hospiteringskoordinatoren skal styre og planlegge avtalene i samarbeid med 
spillerens trener og mottagende trener. 

 Spiller og foreldre involveres og gir sin tilslutning. 

 Trener og lagleder på mottakende lag involveres. 

 Hospitanter kan også spille kamp, men aldri uten først å ha deltatt på trening. 

Hvor ofte?  3 spillere av gangen i 4 uker. Deretter 3 nye spillere i 4 uker, i en rullerende 
ordning.  

 Minimum en gang pr uke men gjerne flere. 
Perioden kan vare lenger etter avtale med hospiteringsansvarlig. 

Unntak  Hospitering skal ikke gå på bekostning av trening og kamp med eget lag, men 
unntak kan gjøres for å unngå overbelastning. 

 Hvis en spiller utmerker seg ved hospitering på et lag i en eldre årsklasse, kan det 
være aktuelt å flytte opp spiller permanent for å sørge for at spilleren har et 
sportslig tilbud som står i stil til spillerens talent og behov for videreutvikling. Det 
vil skje helt unntaksvis og kun gjøres etter samtykke fra trenerne på de respektive 
lag, foreldre, leder sportslig utvalg, og ikke minst, spilleren selv. 

Konflikthåndtering  Trening er stort sett problemfritt. I kamp kan det oppstå konflikter ved at 
spillerne trekkes mellom de forskjellige lag. Dersom ingenting er avtalt skal 
spilleren forholde seg til egen årsklasse.  

 

http://www.oppegardil.no/

