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1. Innledning 

Visjon 

Visjonen til Oppegård IL Fotball deler vi med Oppegård idrettslag (OI):  
 

«Der alle har glede av å være» 
 

Visjonen til OI er forpliktende og førende for at klubben og dens medlemmer utvikler seg i 
positiv retning.  
For fotballgruppen gjelder denne visjonen ved at det skal bli lagt merke til at fotballgruppa 
står for gode holdninger og utviser Fair play. I tillegg skal OI fotball ha opplevelsesrike 
arrangementer, gode baneforhold, åpent og hyggelig klubbhus og mye ekte glede. 

 
 

Formål 

Sportslig Plan er verktøyet som skal sikre at OI fotball utvikler seg i riktig retning. Spillere, 
trenere og resten av apparatet rundt laget har et felles ansvar og interesse av å bruke dette 
verktøyet og leve opp til innholdet i planen. Dette vil gi en kontinuitet og forutsigbarhet for 
arbeidet i klubben og en felles plattform å jobbe ut fra.  
 
Sportslig plan skal være et levende dokument. Planen revideres med jevne mellomrom. 
Endringer skal behandles av sportslig utvalg og godkjennes av styret innenfor de rammer 
som er satt av årsmøtet i Oppegård IL Fotball. Sportslig Plan skal være innenfor Norges 
Fotballforbunds egne regler og retningslinjer og Oppegård ILs rammer. 
 
 
For å nå klubbens sportslige og sosiale mål skal trenere og lagledere i OI fotball ha klare 
retningslinjer for organisering og drift av fotballaktivitetene i klubben. Aktivitetene skal være 
gode og instruksjonene presise. Miljøet skal i best mulig grad tilpasses den enkelte spillers 
forutsetninger for læring. Gode holdninger er en forutsetning for å lykkes i arbeidet. 
 
OI Fotball er en breddeklubb, der vi skal ha et godt tilbud for gutter og jenter helt ned til 6-
årsalderen. Barnelag settes sammen på tvers av skolekretser, med målsetning om å bygge 
kameratskap gjennom fotballtreningene. Dugnadsbaserte rammebetingelser er grunnlaget 
for driften, uten at dette utelukker å gi mulighet til utvikling for den enkelte.  
 

Mål 

Målet til OI fotball: 

“Flest mulig, lengst mulig» 
 
Målet innebærer at alle som ønsker å spille fotball i OI, i størst mulig grad skal tilbys et godt 
aktivitetstilbud. Treningene skal innrettes slik at alle opplever mestring så ofte som mulig, 
gjennom å få utfordringer som tar hensyn til spillerens ønsker, modning og forutsetninger.  
 
 
 
Dette illustreres godt gjennom flytsonemodellen: 
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For å oppnå målet er OI fotball opptatt av breddeformelen: 

Trygghet vs. utfordringer + Mestring = Trivsel og utvikling 

. 
Trivsel er et romslig begrep som inneholder mange viktige følelsesbegreper. Både 
fellesskap, glede, inkludering og tilhørighet skaper trivsel eller er forutsetninger for trivsel 
 
Trygghet er også et sentralt element i det å trives. At alle føler den rette tryggheten både i 
forhold til aktiviteten, sine medaktører og ikke minst til de andre i idrettsmiljøet. Som 
grunnlag for frigjøring av energi og utfoldelse er trygghet et grunnleggende behov for barn. 
 
Mestring handler om å få til noe, klare å utføre en oppgave, ta en utfordring og beherske 
den, oppnå et mål alene eller i samarbeid (samspill) med andre. Mestring utløser positive og 
gode følelser som både glede, selvverd, stolthet og selvtillit. Mestringen kan betraktes som 
et middel og et mål. Det blir derfor fundamentalt å tilpasse aktivitetene slik at 
mestringsfølelsen blir mest mulig positiv for alle. 
 
Suksess i OI fotball må kunne måles gjennom kvalitative og kvantitative delmål. Våre delmål 
skal være entydige og presenteres allerede ved oppstart av Putteskolen. 
 
Kvantitative delmål i hver sesong: 
 

 OI fotball skal stille lag i alle årganger for begge kjønn 

 60% av spillerne som begynte i barnefotballen skal være med inn i ungdomsfotballen. 

 20% av spillerne skal videre være med inn i juniorfotballen 

 Alle spillere bør ha spilt 25 kamper i løpet av sesongen 

 Alle aktuelle årganger bør kvalifisere spillere til Spillerutviklingsprosjektet (SUP) 

 Alle årganger skal invitere årgangen under til samarbeid fra 8 års alder 
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 Alle årganger skal etter endt sesong levere en evaluering som beskriver lagets bidrag til 

klubbens målsetning. 

 
 

Suksessfaktorer 

For å nå målsetningen må det skapes en bred forståelse om hva målet innebærer for alle 
involverte. Fotball har en viktig betydning i lokalsamfunnet og i oppveksten for mange barn 
og unge.  
 
Alle ledere og trenere skal forstå og akseptere konsekvensen av visjonen og målet til OI 
fotball. Selv om vi definerer oss som en breddeklubb skal vi også vektlegge utvikling av 
enkeltindividet. Det betyr at vi har et ansvar for å utvikle spillere med ulike evner og 
motivasjon. Skal OI fotball greie å stille lag i de eldste årgangene, samt juniorlag, er vi helt 
avhengig å ha med oss en stor andel spillere inn i ungdomsfotballen.  
 
Kritiske suksessfaktorer: 
 

 Samarbeid på tvers av årgangene 

 Ikke lov å diskriminere og selektere 

 Fokus på alle spillerne, ikke bare de beste spillerne 

 Resultat er ikke hovedfokus  

 Alle skal ha en fair andel spilletid i kamper 

 Involvering av en stor foreldregruppe i hver årgang 
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2. Sportslig leder og sportslig utvalg  

Sportslig utvalg skal tilrettelegge og koordinere all sportslig aktivitet i OI fotball. 
Dette må skje i nært samarbeid med trenere/ lagledere for den enkelte treningsgruppe (lag). 
 

Organisering 
 

 Sportslig utvalg bør bestå av en leder, trenerkoordinator for 5-erfotball, trenerkoordinator 

for 7-erfotball, 9-er og 11-erfotball. 5-er og 7-er utgjør barnefotballen, og disse rollene 

kan ved behov samles hos én person. 

 Sportslig utvalg ledes av sportslig leder 

 

Arbeidsområder 
 

 Rekruttere og stimulere trenere/ lagledere i klubben som ikke har trenerutdanning til å 

gjennomføre NFFs trener- og laglederkurs. Hensikt med trenerutdanning er at klubben i 

størst mulig grad blir selvforsynt med trenere 

 Avholde egne trenerkurs 

 Ha leder- og programansvar for klubbens trenermøter  

 Ha ansvar for revidering av sportslig plan  

 Motivere trenere i alle aldersgrupper slik at de får lyst til å arbeide etter sportsplanens 

intensjoner, og dermed øke graden av systematikk i treningsarbeidet  

 Se til at alle lag i klubben får tilfredsstillende treningstider og baneforhold 

 Være klubbens bindeledd mot kretslags- og talentsamlinger i Oslo Fotballkrets regi  

 Holde seg ajour innenfor fotballfaglige emner 

 Delta i krets og forbunds impulssamlinger evt. andre kurs og treningssamlinger sammen 

med andre trenere i klubben 

 Ansvar for organisering og drift av Fotballfritidsordning 

 Koordinere fysiske treninger som kan være tilbud til hele årstrinn eller flere årstrinn 

sammen f. eks. være hurtighets-/spensttrening, koordinasjonstrening, 

utholdenhetstrening og keepertrening 

 Koordinering mellom aldersseksjonene og bruk av junior og seniorlag i treningsarbeid 

 

Trenerkoordinatorer 
 

 Det skal være trenerkoordinatorer for hhv 5’ er (putteseksjon), 7’ er (miniseksjon) og 11’ 

er (ungdomsseksjon), samt en egen koordinator for fysisk trening. 

 Trenerkoordinatorene skal være tilgjengelige for klubbens trenere innenfor hver seksjon 

 Trenerkoordinator sørger for skolering og opplæring av nye og gamle trenere. Det skal 

gjennomføres trenerkurs hver vår for nye trenere 

 Trenerkoordinator skal påse at trenere har periodeplaner i samsvar med sportsplanen 

 Trenerkoordinator skal avholde trenermøter innenfor sin seksjon og påse at alle trenere 

følger utviklingsmålene fra sportsplanen 
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 Trenerkoordinatoren skal lage et sett med basisøvelser som tilfredsstiller målene for hver 

aldersgruppe i sportsplanen som gjøres tilgjengelig i OIs øvelsesbank 

 Uttak til SUP 

 

Trenerrollen 
 

 Alle trenere i Oppegård Fotball skal ha aktivitetslederkurset fra NFF med krav om 

gjennomførelse innen ett år. Klubben må legge til rette slik at alle nye trenere blir tilbudt 

kurset. Trenere for aldersgruppen 13-19 år skal også ha ungdomskurset fra NFF. 

Klubben legger til rette for trenere slik at kurset kan gjennomføres 

 Alle trenere tilbys og oppfordres til å ta hele Trener I-kurset fra NFF 

 Klubben skal bidra til at trenere som ønsker å ta Trener II kurs får mulighet til det ev. 

fornyelse av Trener II lisens. 

 

Trenermøter/trenerforum 
 
Det skal opprettes et trenerforum for alle trenerne i klubben. Dette skal være et "treffsted" for 
alle trenere/ lagledere/ styre og utvalgsmedlemmer i fotballavdelingen.  
 
Klubben skal ha minimum ett årlig trenerforum for alle trenere, samtidig som trenerne i 
henholdsvis barne-, ungdoms- og seniorfotballen samles i egne møter minst tre ganger årlig 
– før, etter og midtveis i sesongen. 
 
Hensikt: 
 

 Faglig forum hvor fotballfaglige emner belyses og diskuteres 

 Sosialt siktepunkt. Personer som på forskjellig vis er engasjert i fotballavdelingen kan 

møtes til en uformell prat, utveksling av erfaringer og bidra med idéer til treningsarbeidet. 

Eksterne ressurspersoner kan inviteres til enkelte møter for ekstra inspirasjon, men 

trenerforum skal i hovedsak aktiveres av egne krefter.    
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3. Holdninger, miljø og motivasjon 

Dersom spillere, trenere og ledere i OI fotball har et bevisst forhold til gode holdninger i sitt 
daglige arbeid kan dette bidra til å øke fotballens anseelse i nærmiljøet. Dette arbeidet må 
starte allerede når spillerne møter OI fotball for første gang. Sentrale begreper for hver 
enkelt spiller vil være ansvar, respekt, disiplin, toleranse, spilleglede og fair play. Et sunt 
miljø der gode holdninger er i fokus gir økt motivasjon i arbeidet med å utvikle OI fotball på 
en riktig måte.  
 
Både holdninger og fotballferdigheter vil være avgjørende for spillerens egen utvikling. 
Holdninger vil også være avgjørende for hvor godt miljøet i laget kan bli, hvor gode 
lagkameratene kan bli og hvor godt laget kan bli. 
Dette stiller krav til den enkelte spillers holdninger overfor seg selv, medspillere, 
trenere/lagleder og klubben. 
 

Krav til spillerens holdninger overfor seg selv: 
 Punktlighet i enhver sammenheng 

 Være forberedt til trening og kamp; materiell (sko, tøy osv.), fysisk og psykisk  

 Forståelse for riktig kosthold og nok hvile og søvn i kombinasjon med trening/ kamp  

 Ta ansvar for egen utvikling, møte på trening for å trene, ikke for å bli trent  

 Ta skolegangen på alvor 

 Tåle seier og tap 

 

Overfor medspillere: 
 Være positiv og "kompis" i alle sammenhenger  

 Gi ros/ oppmuntring  

 Godta at andre gjør feil  

 Være bevisst på fair play, også overfor motspillere 

 Bidra til at alle trives og har det gøy med fotballen 

 

Overfor trener/ lagleder: 
 Vise respekt 

 Lytte og være samarbeidsvillig 

 Uenigheter tas opp på korrekt måte, både mht. tidspunktet og måten uenigheter tas opp  

 Være lojal overfor trener/ leders beslutninger  

 

Overfor klubben: 
 Vær stolt av klubben din  

 Tilstreb klubbfølelse og samhold  

 Si ja når klubben ber deg om en tjeneste  

 Tenk på at det er mange som jobber for at du skal ha det gøy med fotballen  
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Gode holdninger gjelder også for trenere og lagledere i klubben, både overfor seg selv, 
spillere, motstandere, sommer og klubben. 
 

Krav til trener/lagleders holdninger overfor seg selv: 
 Punktlighet i enhver sammenheng 

 Være forberedt til trening og kamp 

 Tåle seier og tap 

  

Overfor spillere: 
 Være positiv og gi ros for god innsats  

 Vise respekt for at skolegang må ha prioritet 

 Godta at spillere gjør feil  

 Gi konstruktiv tilbakemelding, men vurder tidspunkt for å ta det opp og måten det gjøres 

på (bruk positive formuleringer)  

 Vær bevisst på betydningen av fair play  

 Lytt! 

 Ta initiativ til spillerutvikling gjennom hospitering 

 Spillere skal ikke diskrimineres fordi de driver med flere idretter  

 Oppmuntre til positiv samhandling også utenfor fotballbanen 

 Være bevisst at hele laget/spillergruppa skal utvikles 

 

Overfor motstandere: 
 Vis god sportsånd og respekt 

 Være bevisst betydningen av fair play  

 

Overfor dommer: 
 Godta dommerens avgjørelser  

 Vurder tidspunkt og form for kritikk 

 

Overfor klubben: 
 Vær stolt av klubben din  

 Tilstreb klubbfølelse og samhold  

 Si ja når klubben ber deg om en tjeneste  

 Tenk på at det ikke er bare du som gjør en gratis innsats 

 Følg klubbens retningslinjer for hospitering 

 Respektere og følge sportslig plan 

 Møt opp i klubbens ulike forumer og samlinger 

 

 
Foreldrenes holdninger (foreldrevettreglene): 
 Støtt opp om klubbens arbeid - gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens 

verdisyn 

 Møt fram til kamper og treninger – foreldre er viktige både for spillerne og miljøet 
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 Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og 

motivasjon for å bli i fotballen lenge 

 Alle har ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og fair play 

 Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener 

og klubb i etterkant av kamp/trening 

 Respekter dommerens avgjørelser selv om du av og til er uenig! 

 Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller! 
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4. Organisering av lag og årgang 

Treningsplanlegging 

Alle lag skal ha planer for hva de ønsker å oppnå i periodene fremover, både sportslig og 
sosialt. Dette skal være konkrete og målbare planer. Gode planer med konkrete læringsmål 
for den enkelt treningsøkt gjør kvaliteten på hver enkelt økt bedre. Kort- og 
langtidsplanlegging bidrar til utvikling av enkeltspillere og lag. 

Årsrapportering 

Trenere/lagleder plikter å levere rapport om lagets utviklingsmål for sesongen og vurdering 
av måloppnåelse, samt status for hospitering. Dette skal innrapporteres før høstens 
trenerforum. 
 
Årsrapportene skal være enkle, med oversikt over mål og om disse er oppnådd, sammen 
med en eventuell vurdering. Hensikten er å lære av det som virker for å kunne bruke dette 
videre. Rapporten bør inneholde følgende: 
 

 Hvordan ønsket man å utvikle laget? 

 Hva har man oppnådd? 

 Har tiltakene hjulpet for å nå målet? Hva kunne man ha gjort annerledes? 

 Informasjon om organisering av lagene i årgangen og hospitering 

Foreldremøte 

Lagene plikter å gjennomføre jevnlige foreldremøter. Det er foreldregruppen som er lagets 
generalforsamling i all aldersbestemt fotball. 

Roller i lagene 

Alle lag skal ha: 

 Trenere 

 Lagleder 

 Fair play-ansvarlig 

 Dugnadsansvarlig 

 Ressursperson(er) 

 Økonomiansvarlig  

 
  
Aktuell fotballitteratur/nettsider  
Diverse fotballitteratur finnes på OI fotballs kontor på Østre Greverud klubbhus, ytterligere 
informasjon kan fremskaffes ved henvendelse til sportslig utvalg eller ved å kontakte Oslo 
Fotballkrets. 
www.fotball.no 
www.oppegardil.no (klubbens hjemmeside) 
www.trenerforeningen.no 
www.s2s.net 
www.fotballdommer.no 
www.soccercoachingtips.com 

http://www.soccercoachingtips.com/
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5. Barnefotball 6-12 år 

Det er viktig å kjenne til utviklingstrekk og modenhet i denne aldersgruppen i barnefotballen 
for å lage et godt fotballtilbud med tilpassede aktiviteter. Fysiologisk er det liten forskjell på 
jenter og gutter i denne aldersgruppen. Dette betyr at de kan behandles likt, og det er ikke 
noe i veien for at jenter og gutter trener og spiller sammen. 
 
OI fotball skal gi et organisert tilbud til alle som ønsker å delta, og de skal få delta på lik linje 
– uavhengig av talent. Fotballen skal ta utgangspunkt i barnas forutsetninger og behov, og 
det skal være trivelig og gøy. I OI fotball skal det ikke være første- og andrelag i 
barnefotballen. 
 
En 8-åring kan gjerne klare det samme som en 11-åring. Noen starter tidligere enn andre – 
og noen har ikke samme mulighet til å lære like fort. Alle kan bli like gode på sikt. 
 
 

Fokus: Lek – aktivitet – trygghet – trivsel 
 
I aldersgruppen 6-10 år får de fleste barn sitt første møte med organisert fotball. Spillformen 
i disse aldersgruppene er 5’ er-fotball. OI fotball deler aldersgruppen i to grupper: 6- og 7-
åringene begynner i putteskolen med kun trening og cup-deltakelse, mens 8-, 9- og 10-
åringene organiseres i aldersklasser med trening og seriespill. 
 
For 11-12-åringer er spillformen 7-erfotball. Allsidighet er fortsatt et viktig prinsipp for 
idrettsaktiviteten. Økende grad av selvkritikk kan utnyttes i læringen av ulike ferdigheter. 
Ballen brukes mest mulig i treningsaktiviteten. 
 
 

Inndeling av lag i barnefotballen, 6–12 år 
 
Barnelag settes sammen på tvers av skolekretser, med målsetning om å bygge kameratskap 
gjennom fotballtreningene. 
 
OI fotball velger å forholde seg til undersøkelser fra NFF når lagene skal deles inn.  
 
Følgende elementer skal vektlegges ved laginndeling: 

 Kameratskap - det sosiale er viktig og kan holde spillere i fotballen lenge  

 Jevnbyrdighet - årgangens lag skal være jevngode, med mangfold i ferdigheter innad i 

laget 

 Antall spillere pr. lag - mest mulig fotball for alle, uten at det blir for få i laget  

 Det skal ikke være faste sammensetninger av spillere innad i laget og trenerne skal 

tilstrebe å rullere sammensetningen mest mulig 

 
Det er hovedtrener som er ansvarlig for å sette opp lag med innspill fra trenerkollegaene.  
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Differensiering i barnefotballen 
 
Differensiering er noe både NFF og OI fotball er opptatt av. Intensjonen er å legge best 
mulig til rette for trygghet, mestring, idrettsglede og utvikling for den enkelte spiller. 
Differensiering vil si å ta utgangspunkt i den enkeltes styrker og/eller utviklingsområder, og 
lete etter måter å organisere treningene på som er gunstig både for den enkelte og for laget.  
 
OI fotball er opptatt av at en i oppfølgingen av unge spillere bør tilpasse treningstilbudene i 
størst mulig grad etter enkeltspilleres forutsetninger, lyst, ønsker og behov. Derfor bør 
enkeltspillere, og/eller forskjellige hovedgrupperinger av spillere tilbys ulike muligheter og 
oppfølging.  
 
Ved å differensiere vil trenere kunne gi spillerne mulighet til å spille med og mot spillere på 
eget nivå. Samtidig er det også viktig at spillere får utfordringer mot høyere og lavere 
ferdighetsnivå. Det er slik man gir alle utfordringer og utvikling uansett ferdighetsnivå. 
 
Hovedrammen til spillerne er laget de tilhører. Differensiering skal skje innenfor laget, på 
treninger, ikke i kamp. Topping i kamper handler mindre om spillerutvikling og mer om å få 
gode resultater. Dette skal ikke forekomme i barnefotballen. 
 
Klubben legger opp til egne møter med hver årgang for å gå gjennom hvordan 
differensieringen skal skje i praksis på treningene. 
 

6-7 år 
 
I utgangspunktet ingen tydelig differensiering, men vi tar naturlig hensyn til nivået på 
spillerne for å lage gode treningsøkter, for eksempel ved sammensetning av lag i 
spillsekvenser. 

 

8-12 år 
 
Større muligheter for inndeling i differensierte 
grupper i treningsøktene. Slik får spillerne 
mulighet til å spille med og mot spillere på 
eget nivå. Samtidig er det også viktig at 
spillere får utfordringer mot høyere og lavere 
ferdighetsnivå. Det er slik man gir alle 
utfordringer og utvikling uansett 
ferdighetsnivå. 
 
Differensierte treningsgrupper skal ikke være 

faste, og alle treninger skal inneholde noe 

fellesaktiviteter. En god fordeling er en jevn 

deling mellom aktiviteter med spillere på 

samme, lavere og høyere ferdighetsnivå. 
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Seriespill 
Alle aldersklasser fra 8 år og oppover deltar i ordinært seriespill i Oslo fotballkrets. 
Putteskolen (6-7 år) deltar ikke i seriespill, men spiller cuper og treningskamper. 
 
I aldersklassene 8-9 år har vi et ønske om å melde på alle lag i samme årgang på samme 
nivå. Samtidig er det et mål å gi alle spillere mestring. Dermed kan dette utgangspunktet 
fravikes. Vi anbefaler at man ser til naboklubbene for å etablere en felles praksis i 
nærmiljøet. Kretsens anbefalinger bør også veie tungt. 
 
I aldersklassene 10-12 år meldes alle lag i egen årsklasse. Det kan meldes på lag i ulike 
nivåer, men det skal ikke være faste lag, og alle skal i løpet av sesongen få prøve seg på 
alle nivåer. Spillere som trenger større utfordringer, ut over egen årgang, skal fortrinnsvis få 
dette gjennom hospitering, først og fremst i treningssammenheng, men på sikt også i kamp.  
 
Spill på eldre årstrinn skal altså først og fremst skje gjennom hospiteringsordningen. I 
spesielle tilfeller kan årgangene 10/11 og 12 år melde på ett lag én årgang opp. Dette laget 
skal ikke erstatte noen av årgangens andre lag eller ta spillere ut av egen årgang, men være 
et ekstratilbud til spillere som har behov for ekstra utfordringer. Dette skal i tilfelle 
godkjennes av Sportslig utvalg. 
 

Cuper 
Hensikten med cupdeltagelse er å gi et ekstra tilbud om kamper utenom seriespillet og gi 
spillerne positive utenomsportslige opplevelser for å bedre samholdet i lagene.  
 
I forbindelse med årsplanen for laget, bør det i samråd med foreldrene og/eller spillerne 
bestemmes hvor mange og hvilke cuper det skal deltas i. Oversikt over cuper som er 
godkjent av NFF kan fås ved henvendelse til sportslig utvalg eller til kretsen. Oversikt for 
hele landet vil ellers legges ut på www.fotball.no 
 
Administrasjonen i OI fotball sørger for å registrere innbydelser til cuper. Disse fås ved 
henvendelse på fotballkontoret i klubbhuset. 
 
I Oppegård skal alle spillere inviteres med på alle cuper laget deltar på. Til og med 9 år skal 
årgangen ha jevne lag i alle cuper. Fra 10 år skal årgangen delta med jevne lag i minst 
halvparten av cupene. Når en årgang melder på differensierte lag, skal dette skje i 
turneringer med ulike nivåer innen aldersklassen, eller hvor ulike aldersklasser spiller 
samtidig på samme sted og et differensiert lag kan delta i årsklassen over. 
 
Påmelding til alle cuper skal gjøres av lagleder. Det er ikke anledning til å melde på lag i 

privat regi. 
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Hospitering 
 
Tilhørighet er viktig for barn. Spillerne i OI fotball skal tilhøre til sin opprinnelige gruppe. Alle 
lag har spillere som trenger ekstra utfordringer og i OI møter vi disse utfordringene gjennom 
hospitering. Trenere forplikter seg til å både avgi- og ta imot spillere i hospiteringsordningen, 
og resultater for eget lag skal ikke være viktigere enn spillerutvikling. Trenere skal legge til 
rette for hospitering oppover og nedover fra spillerne er 8 år. 
 
Under hospiteringsordningen får spillerne være med eldre spillere primært i 
treningssituasjon. Spilleren kan i enkelte tilfeller spille noen kamper gjennom sesongen på 
laget det hospiteres i. Hospitering ses på som et suppleringstilbud og skal være et tillegg til 
treninger og kamper på egen årgang. Det er kun unntaksvis at spillere kan flyttes opp én 
årgang på permanent basis, og da i samråd med Sportslig utvalg. 
 
Hvem som skal hospitere avgjøres i samarbeid mellom spiller, foresatte, trenere på de ulike 
lag og trenerkoordinator. Det er treneren på spillerens eget alderstrinn som er ansvarlig for å 
initiere prosessen. Ferdigheter, utvikling, treningsvilje og holdninger skal ligge til grunn. Først 
og fremst er det spillerne og deres foresatte som må avgjøre om det er aktuelt med 
hospitering.  
 
Følgende må tas stilling til: 

 Hvor stor belastning vil dette medføre for spilleren?  

 Hvor mye ekstra tid vil det ta?  

 Går det ut over skolearbeid? 

En måneds hospitering er minimum for at spilleren skal få flere muligheter til å vise seg og til 
å prøve og tilpasse seg nivået. Det er viktig at trenerne tar imot og introduserer spillerne som 
kommer opp og hospiterer og at denne også gis ekstra oppmerksomhet, spesielt på første 
trening.  Alle hovedtrenere må være forberedt på en kontinuerlig evaluering av effekten av 
hospiteringen. 
 
Klubben har egen hospiteringsansvarlig som er et bindeledd for trenere i de ulike lagene. To 
ganger i året skal trenerne melde inn spillere som er aktuelle for hospitering til 
hospiteringsansvarlig, samt hvilke spillere som har hospitert i forrige periode. 
 

Retningslinjer for hospitering i trening og kamp 
 

 Hospitering bør initieres av spillerens trener på eget alderstrinn. Det er hun/han som 

kjenner spilleren best og som skal se behovet for ekstra utfordringer. 

 Treneren snakker med aktuell spiller og foreldre/foresatte om hospiteringen. For 

jentespillere kan det vurderes om de også kan hospitere blant guttene. 

 Treneren melder inn aktuelle spillere til hospiteringsansvarlig i klubben, som sitter med 

oversikt over disse. 

 Treneren kontakter trener i treningsgruppen der hospitering er aktuelt, for å finne 

treningsøktene der hospitering passer best. Hospiteringsansvarlig i klubben kan 

eventuelt involveres for å bedre dialogen. 

 Hospitanten tas imot og presenteres for spillergruppen. Det er viktig å forklare at 

hospitanten skal være med under gitte aktiviteter (trening, eventuelt kamp) og behandles 

likt som de andre spillerne. 

 Hospiteringen evalueres kontinuerlig. Trener for treningsgruppa der spilleren hospiterer 

vurderer spillerens tilpasning sportslig og sosialt. Trener for spillerens ordinære 
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treningsgruppe vurderer om ekstratreningen gir for mye total belastning. Klubbens 

sportslig ansvarlige sentralt kan eventuelt trekkes inn. 

 
Både når det gjelder differensiering og hospitering skal det være tett kontakt med sportslig 
ledelse i klubben. Involverte trenere må også søke erfaringer fra andre ledere og trenere i 
klubben. 

 
 
Karakteristiske trekk og holdepunkter i opplæringen i barnefotballen 
 

 6-7 år 8-10 år 10-12 år 

Fysisk • Kraftig vekst i 6-7-
årsalderen 

• Liten utvikling av 
kretsløpsorganene 

• Jevn og harmonisk vekst 
fra 8 år 

• ”Motorisk gullalder” på 
slutten av perioden 

• Liten utvikling av 
kretsløpsorganene 

• Jevn og harmonisk vekst  
• Lik utvikling av jenter og 

gutter 
• God utvikling av 

finmotorikken 
• ” Gullalder” for teknisk 

påvirkning 

Psykisk • Stor aktivitetstrang 
• Selvsentrert, idealer og 

forbilder står sentralt 
• Tar verbal instruksjon dårlig 
• Stort vitebegjær, men kort 

konsentrasjonstid 
• Følsom for kritikk 

• Stor aktivitetstrang 
• Selvsentrert, idealer og 

forbilder står sentralt 
• Tar verbal instruksjon dårlig 
• Stort vitebegjær, men kort 

konsentrasjonstid 
• Følsom for kritikk 

• Kan trekke logiske 
slutninger ut fra verbale 
utsagn 

• Kreativiteten utvikles 
• Opptatt av regler og 

rettferdighet 
• Gunstig alder for påvirkning 

av holdninger 
• Selvkritikken øker 
• Vurderingsevnen bedre enn 

tidligere 

Holdepunkter 
i treningen 

• Ferdigheter og teknikk må 
prioriteres 

• Ikke spesiell utholdenhets-
/styrketrening 

• Spill på små områder med 
få spillere 

• Spillerne må få prøve seg i 
ulike posisjoner 

• Aktivitet i korte sekvenser 
• Demonstrere/vise øvelsene 

Bruk mye ros og sørg for 
en hyggelig tone 

• Turneringsform – bytt på 
lagene 

• Ferdigheter og teknikk må 
prioriteres 

• Ikke spesiell utholdenhets-
/styrketrening 

• Spill på små områder med 
få spillere 

• Spillerne må få prøve seg i 
ulike posisjoner 

• Aktivitet i korte sekvenser 
• Demonstrere/vise øvelsene 

Bruk mye ros og sørg for en 
hyggelig tone 

• Turneringsform – bytt på 
lagene 

• Ferdigheter og teknikk må 
prioriteres 

• Det vil nå gi langt større 
utbytte å terpe på 
instruksjonsmomentene 

• Spill på små områder med 
få spillere på laget 

• Styr ikke spillet for mye, 
spillerne har også ideer 

• Jobb med holdninger til 
treningsregler og  
-vaner, selvdisiplin, 
hjelpsomhet, samarbeid og 
oppmuntring. 

 
 
Treningsopplegg 
All fotballtrening bør bygges opp rundt 5 grunnleggende funksjonskategorier. Øvelser 
innenfor disse kategoriene vil gi spillerne innføring og opplæring i disse 
funksjonskategoriene i fotballen.  
5 grunnleggende funksjonskategorier: 
 
I Aktiviteter med hovedvekt på individuell ballbehandling – «sjef over ballen»: 
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 Transportere ballen 

 Beherske ballen 

 Treffe med ballen 

 
II Aktiviteter med hovedvekt på å «spille sammen med»: 

 Avlevere ballen 

 Motta og returnere ballen   

 Direkte spill 

 Samarbeid om ballen 

 
III Aktiviteter med hovedvekt på «spille mot»: 

 Overliste motstander(e) med ballen – angrep 

 Oppholde og hindre motstander – forsvar 

 
IV Blandingskategori med diverse spill og former for lek, men uten målstativ:  

 Spill i firkant 

 Mer frittstående spill/leker 

 
V Scoringsøvelser: 

 Avslutningsøvelser på mål 

 

 
Fordeling i treningsøkt: 
 

Øktas varighet 6-8 år: 1 time 8-10 år: 1,5 time 11-12 år: 1,5 time 

Sjef over ballen (I) 40 % 30 % 20 % 

Spill med og mot (II og III) 10 % 20 % 30 % 

Tilpasset smålagsspill (IV) 40 % 40 % 40 % 

Scoringsøvelser (V) 10 % 10 % 10 % 

 
 

I Oppegård IL ønsker vi at ballen brukes mest mulig i alle deler av 
treningen 
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Innhold i opplæringen – barnefotball 
 

 6-7 år 8-10 år 10-12 år 

Individuell 
ballbehandling 

• Føre ballen 
• Treffe med ball 
• Skyte mot mål 

• Føre/transportere ball 
• Beherske ball 
• Treffe med ball 

• Føre ballen, med innside, utside, 
vending 

• Beherske ballen 
• Sjonglere med ballen 
• Treffe med ballen 

Spille sammen 
med 

• Avlevere ballen til 
• Motta ballen fra 
• Samarbeid om 

ballen 

• Avlevere ballen til 
• Motta ballen fra og 

returnere 
• Direkte spill 
• Samarbeid 

• Avlevere ballen med innside/utside 
• Motta og returnere ballen, direkte spill 
• Medtak/retningsbestemt demping 
• Varierende avstand og tilslag 
• Samarbeid 
• Ballfører spiller ballen når medspiller 

inviterer 

Spille mot • Spill mot ett mål 
• Spill mot to mål 

• Overliste motstander 
– angrep 

• Oppholde og hindre 
motstander – forsvar 

• Overliste motstander – angrep: Føre, 
skjerme, drible, finte 

• Oppholde og hindre motstander – 
forsvar: Løpe, stenge, presse, lede 

• Spill i små grupper, mot ett eller to 
mål 

Spill og ulike 
former for lek 

• Frittstående 
spill/leker 

• ”Å holde ballen i 
laget” 

• Frittstående 
spill/leker 

• Spill i firkant 
• Holde ballen i laget 
• Frittstående spill/leker 
• Treffpunktspill 
• Føringer og driblinger 
• Fotballtennis 

Scoringstrening • Avslutningsøvelser 
på mål 

• Avslutningsøvelser 
på mål 

• Avslutningsøvelser på mål, med 
målvakt, dødball, nedslepp fra 
hendene. 

• Heading spesielt mot mål etter kast. 

Keeperrollen • Alle skal forsøke 
seg uten at vi går 
inn i organisert 
trening 

• Vurdere å involvere 
keeperen mer i 
spillet ute på banen 

• Alle skal forsøke seg 
uten at vi går inn i 
organisert trening 

• Begynnende organisert opplæring 
• Oppmuntre spillere som vil prøve seg 

i mål 
• Begynnende elementær innføring i 

basisteknikker 

Fokus på regler • Hva skjer ved 
innkast?  

• Hva skjer ved 
corner? 

• Hva skjer ved 
utspill?  

• Hva skjer ved 
frispark?  

• Hva skjer ved 
innkast?  

• Hva skjer ved 
corner? 

• Hva skjer ved utspill?  
• Hva skjer ved 

frispark?  
• Hva skjer ved 

avspark?  
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 6-7 år 8-10 år 10-12 år 

• Hva skjer ved 
avspark?  

 
 
 
Trening og kamp – barnefotballen 
 

 6-7 år 8-10 år 10-12 år 

Treningsmengde • 1 gang pr. Uke + 
ev. 1 frivillig, 
treningstid ca. 1 
time. 

• 1 – 2 ganger pr. uke 
(2 ganger for 10-
åringene), treningstid 
ca. 1 time. 

• Gi ulike utfordringer 
til spillerne ut i fra 
ferdighetsnivå, ref. 
kapittel om 
differensiering. 

• 2-3 treninger pr. uke  
• Gi ulike utfordringer til spillerne ut i fra 

ferdighetsnivå, ref. kapittel om 
differensiering. 

• Det er viktig å ta hensyn til barn som 
deltar i andre idretter. Allsidig 
idrettsutfoldelse er viktig! 

Kamp • Alle skal prøves 
på ulike plasser 

• Forståelse for 5-
erfotball 

• Spillere som i 
kampsituasjon 
ikke har fokus på 
fotball, bør tas 
av banen og gis 
veiledning før de 
settes ut på 
banen igjen. 

• Alle skal spille 
tilnærmet like mye. 

• Alle skal prøves på 
ulike plasser. 

• Forsøke å holde 
posisjoner. 

• Utvikle forståelse for 
5-erfotball. 

• Spillere som i 
kampsituasjon ikke 
har fokus på fotball, 
bør tas av banen og 
gis veiledning før de 
settes ut på banen 
igjen. 

• Alle skal prøves på ulike plasser 

• Press på ballfører og dybde innføres 
helt elementært for en begynnende 
forståelse 

• Forsøke å holde posisjoner i størst 
mulig grad 

• Spille seg ut av eget forsvar 

• Utvikle forståelsen for 7èr fotball  

• Alle spillere skal gjennom en sesong ha 
tilnærmet samme spilletid.  

Spillestil • Unngå lange 
utspill fra 
målvakt. 

• Tillat forsøk på 
driblinger og 
pasninger på de 
fleste steder på 
banen. 

• Legg til rette for 
pasningsspill i 
trekanter ute på 
banen. 

• Unngå lange utspill 
fra målvakt. 

• Tillat forsøk på 
driblinger og 
pasninger på de 
fleste steder på 
banen. 

• Legg til rette for 
pasningsspill i 
trekanter ute på 
banen. 

• Unngå lange utspill fra målvakt. 
• Tillat forsøk på driblinger og pasninger 

på de fleste steder på banen. 
• Legg til rette for pasningsspill i 

trekanter ute på banen. 
• Understrek betydningen av å være 

rettvendt i taklinger og dueller – tren på 
dette.  

• Fotball er en idrett der fysisk kontakt 
tillates, unngå derfor overbeskytting av 
spillerne. 

• Legg vekt på at en god pasning er en 
like god prestasjon som et godt skudd. 
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Ramme for trenere i barnefotballen, 6–12 år 
 
I forkant av trenerengasjement skal følgende introduksjon gjøres av 
trenerkoordinator: 

 

 Informasjon om klubbens sportslige plan og forventninger til deg som trener.  

 Klubbens sportslige mål for den aldersbestemte gruppe vedkommende skal trene. 

 Den aktuelle treners behov for egenutvikling, kurs, treningstidspunkt, begrensninger og 

krav i forhold til klubben. 

 Vite om trenerkoordinator og/eller sportslig ansvarlig, som treneren skal forholde seg til 

innenfor det sportslige.  

 Informasjon om klubbens materialforvalter og utstyr. 

 Informasjon om Treningsøkta ( www.s2s.net ), som skal være et ledd i planlegging av 

treningsøkter, påmeldinger, deltakelser og informasjonskanal.  

 
Generelt: 
 

 Trenere i barnefotball rekrutteres fra foreldregruppen. OI fotball anbefaler at det velges 

en hovedtrener for hver årgang. 

 Alle trenere i fotballgruppa skal ha trenerkontrakt, hvor de forplikter seg til å følge 

sportslig plan. 

 Trenerne skal møte i klubbens trenermøter for barnefotballen, mens minst en av 

trenerne i 12-års-klassen deltar i tilsvarende trenermøter for ungdomsfotballen.  

 Trenerne skal gjennomføre aktivitetslederkurs. For å være trener i ungdomsfotballen, 

ønsker klubben at treneren har Trener 1-kurs (tidl. B-kurs).  

 Treneren skal følge klubbens retningslinjer for hospitering. 

 Treneren rapporterer og diskuterer sportslige forhold med trenerkoordinator i 

barnefotballen.  

 For så unge årganger som mulig skal trenerne møtes for å diskutere 

samarbeidsløsninger på tvers av årganger.  

 Foreldrerollen som trener evalueres etter barnefotballperioden.  

 Hovedtrener er ansvarlig for at alle lagets trenere er kjent med sportslig plan, NFF og 

www.s2s.net  

 Alle trenere skal fremvise politiattest til daglig leder av Oppegård IL.  

 

 
 

http://www.s2s.net/
http://www.s2s.net/
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6. Ungdomsfotball 13-16 år 

Ungdomsfotballens verdigrunnlag 
 
Ungdomsfotballens verdigrunnlag bygger på idrettens grunnverdier: 
 

 Glede – gjennom mestring i ekte lek, spontanidrett og organisert idrett  

 Fellesskap – sosial utvikling gjennom samhandling og konfliktløsing  

 Helse – gjennom etablering av sunne vaner  

 Ærlighet – gjennom oppdragelse til Fair Play 

Trivsel, differensiering og medbestemmelse 

Vi ønsker gjennom vårt arbeid å gi alle våre ungdommer en positiv og lærerik opplevelse av 
fotballen. En sterk sosial plattform skal føre til trivsel, trygghet og om mulig varig 
engasjement innenfor idretten. OI fotball skal bestrebe seg å være den trygge bærebjelken 
for jenter og gutter i en fase av livet der mye annet endres. 
 
For å beholde spillere gjennom ungdomstiden kreves det en balanse mellom lek, alvor, krav, 
resultatfokus og sosiale aktiviteter. De fleste spiller fotball fordi deres venner gjør det, og 
fotballen er en av deres fremste sosiale arenaer. Samtidig må vi sikre at vi gir den sportslige 
utviklingen som den enkelte ønsker. Et læringsmiljø med god trivsel er viktig. I 
ungdomsfotballen bør spillerne bli involvert og få innflytelse på aktivitetene. 
 
Selv med større grad av sportslig differensiering skal spillerne sosialt sett anses som en 
enhet. Dette stiller krav til at klubben både faglig og sosialt har en sportslig ansvarlig for hele 
ungdomsperioden, ref. kapitlet om Sportslig utvalg. 
 
Det er en ambisjon at ungdomsfotballen rekrutterer nok spillere til at OI fotball kan ha junior- 
og seniorlag for begge kjønn. Lagledere og trenere er ansvarlig for å bygge bro mellom 
årgangene samt tenke helhet. OI fotball kan også søke samarbeid med klubbene i 
nærområdet dersom det i årganger er få spillere. Et slikt samarbeid mellom klubber vil virke 
naturlig og positivt for å kunne sikre at flest mulig spillere får et faglig og tilpasset tilbud. 
 

Jentelagene i ungdomsfotballen 

Det har vist seg å være vanskelig å etablere sterke jentemiljøer i ungdomsfotballen. OI 
fotball har klart dette i stor grad, og har vært en av de beste klubbene i kretsen de siste 
årene. Imidlertid må trenere og lagledere kanskje i enda større grad enn på guttesiden 
fokusere sterkt på å bygge gode miljøer i årsklassene for å beholde jentene i fotballen.  
 
Skal OI fotball stille junior- og damelag må årgangene samarbeide allerede fra 13- 
årsklassen. En årsklasse som består av ca. 15 spillere vil være sårbar og til tider slite med å 
stille lag. Derfor må årgangene samarbeide og hjelpe hverandre slik at treningsgrupper 
fungerer tilfredsstillende, og at lagene har nok spillere til kamper. OI fotball skal jobbe aktivt 
med å etablere sunne og gode jentemiljøer i alle årsklasser allerede fra tidlig i 
barnefotballen. For vår klubb skal målet være å stille med egne lag i alle årsklasser. 
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Differensiering i ungdomsfotballen 
 
Differensiering er noe både Norges Fotballforbund 
og OI fotball er opptatt av. Intensjonen er å legge 
best mulig til rette for trygghet, mestring, 
idrettsglede og utvikling for den enkelte spiller. 
Differensiering vil si å ta utgangspunkt i den 
enkeltes styrker og/eller utviklingsområder, og å 
lete etter måter å organisere treningene på som er 
gunstig både for den enkelte og for laget.  
 
I de to siste årene av ungdomstrinnet blir skillene 
vesentlig tydeligere mellom spillerne når det gjelder 
interesse, ambisjoner og motivasjon. På trening bør 
derfor spillerne inndeles etter deres ferdigheter, 
interesse, ambisjoner og motivasjon for lettere å 
kunne ivareta spillerens behov og ønsker. Det er 
slik man gir alle utfordringer og utvikling uansett 
ferdighetsnivå. 
 
Klubben legger opp til egne møter med hver årgang 
for å gå gjennom hvordan differensieringen skal 
skje i praksis på treningene. 
 
 

Påmelding i serie og cup 

Seriespill 

Alle aldersklasser deltar i ordinært seriespill i Oslo Fotballkrets. I ungdomsfotballen åpnes 
det for å melde på lag i ulike divisjoner i de tilfeller der seriesystemet åpner for dette. 
 
Spillere som trenger større utfordringer ut over egen årgang, skal fortrinnsvis få disse 
utfordringene gjennom hospitering, både i trening og kamp. Dette fordrer godt samarbeid på 
tvers av lagene. 

Cuper 

Hensikten med cupdeltagelse er å gi et ekstra tilbud om kamper utenom seriespillet og gi 
spillerne positive utenomsportslige opplevelser for å bedre samhold i lagene.  
 
I forbindelse med årsplanen for laget bør det i samråd med foreldrene og/eller spillerne 
bestemmes hvor mange og hvilke cuper det skal deltas i. Oversikt over cuper som er 
godkjent av NFF kan fås ved henvendelse til sportslig utvalg eller til fotballkretsen. Oversikt 
for hele landet vil ellers legges ut på www.fotball.no  
 
Administrasjonen i OI fotball sørger for å registrere innbydelser til cuper. Disse fås ved 
henvendelse på fotballkontoret i klubbhuset. 
 
Alle spillere skal inviteres med på alle cuper laget deltar på. Når en årgang melder på 
differensierte lag, skal dette skje i turneringer med ulike nivåer innen aldersklassen, eller 
hvor ulike aldersklasser spiller samtidig på samme sted og et differensiert lag kan delta i 
årsklassen over.  
I Adidas-cup og OBOS-cup kan det gjøres unntak fra regelen om at alle spillere skal 
inviteres med. 

http://www.fotball.no/
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Deltakelse på trening eller cup i utlandet skal skje etter idrettsforbundets regler. 
 

Inndeling av lag i ungdomsfotballen 13 – 16 år 

1. års smågutter (G13) / småjenter (J13) (9-er) 

Lagene skal gå over fra 7-erspill til å spille 9-er. Dette vil nødvendigvis bety færre påmeldte 
lag i den aktuelle årgangen. 
 

 Antall lag bestemmes av antall spillere på alderstrinnet. 

 Lagene deles hovedsakelig inn etter ferdigheter og holdninger. Det åpnes for at lagene 

kan meldes på i alle divisjoner ut fra ønske om at spillerne skal oppleve mestring. Det er 

treners ansvar å vurdere hva som er riktig nivå for den enkelte spiller.  

 Hele alderstrinnet skal fortrinnsvis trene på samme tid og bane. 

 Alle spillere skal få et godt kamptilbud, fortrinnsvis 9-er-fotball, men også 7-er-lag kan 

være aktuelt. 

 Lagene er IKKE statiske – det skal være mulig for spillerne å få prøve seg på høyere 

nivå gjennom god innsats og fremgang i trening og kamp. 

 OI fotball oppfordrer fortsatt spillerne til å drive med andre idretter i vintersesongen. De 

spillerne som går glipp av fotballtreninger på grunn av dette vil stille på lik linje med 

resten når vintersesongen er avsluttet.  

Smågutter (G14) / småjenter (J14) og gutter/jenter 15-16 (11-er)  

Lagene skal nå gå over fra 9-er til å spille 11-er. Dette vil nødvendigvis bety færre påmeldte 
lag i den aktuelle årgangen. 
 

 Antall lag bestemmes av antall spillere på alderstrinnet. 

 Lagene deles inn hovedsakelig etter ferdigheter og holdninger – det vil si at det etableres 

et førstelag. 

 Hele alderstrinnet skal fortrinnsvis trene på samme tid og bane. 

 Alle spillere skal få et godt kamptilbud, fortrinnsvis 11-er-fotball, men også 7-er-lag kan 

være aktuelt. 

 Lagene er IKKE statiske – det skal være mulig å spille seg inn på et førstelag gjennom 

god innsats og fremgang i trening og kamp. 

 OI fotball oppfordrer fortsatt spillerne til å drive med andre idretter i vintersesongen. De 

spillerne som går glipp av fotballtreninger på grunn av dette vil stille på lik linje med 

resten når vintersesongen er avsluttet.   
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Hospitering 
 
Tilhørighet er viktig for ungdom, og spillerne i OI fotball skal høre til sin opprinnelige årgang. 
Alle lag har spillere som trenger ekstra utfordringer. I OI gjør vi dette gjennom hospitering. 
Trenere forplikter seg til å både avgi og ta imot spillere i hospiteringsordningen, og resultater 
for eget lag skal ikke være viktigere enn spillerutvikling. Trenere skal legge til rette for 
hospitering oppover og nedover gjennom hele ungdomsfotballen. 
 
Under hospitering får spillerne være med eldre spillere i trenings- og/eller kampsituasjon. 
Hospitering ses på som et suppleringstilbud. Det er kun unntaksvis spillere kan flyttes opp 
én årgang på permanent basis, og da i samråd med Sportslig utvalg. 
 
Hvem som kan hospitere må avgjøres i samarbeid mellom spiller, foresatte, trenere på de 
ulike lag og trenerkoordinator. Ferdigheter, utvikling, treningsvilje og holdninger skal ligge til 
grunn. Først og fremst er det spillerne og deres foresatte som må avgjøre.  
 
Følgende må tas stilling til: 

 Hvor stor belastning vil dette medføre for spilleren?  

 Hvor mye ekstra tid vil det ta?  

 Går det ut over skolearbeid? 

 
En måneds hospitering er minimum for at spilleren skal få flere muligheter til å vise seg og til 
å prøve og tilpasse seg nivået. Det er viktig at trenerne tar imot og introduserer spillerne som 
kommer opp og hospiterer og at denne også gis ekstra oppmerksomhet, spesielt på første 
trening.  Alle hovedtrenere må være forberedt på en kontinuerlig evaluering av effekten av 
hospiteringen. 
 
Klubben har egen hospiteringsansvarlig som er et bindeledd for trenere i de ulike lagene. To 
ganger i året skal trenerne melde inn spillere som er aktuelle for hospitering til 
hospiteringsansvarlig, samt hvilke spillere som har hospitert i forrige periode. 
 

Retningslinjer for hospitering i trening og kamp 

 Hospitering bør initieres av spillerens trener på eget alderstrinn. Det er hun/han som 

kjenner spilleren best og som skal se behovet for ekstra utfordringer. 

 Treneren snakker med aktuell spiller og foreldre/foresatte om hospiteringen. For 

jentespillere kan det vurderes om de også kan hospitere blant guttene. 

 Treneren melder inn aktuelle spillere til hospiteringsansvarlig i klubben, som sitter med 

oversikt over disse. 

 Treneren kontakter trener i treningsgruppen der hospitering er aktuelt, for å finne 

treningsøktene der hospitering passer best. Hospiteringsansvarlig i klubben kan 

eventuelt involveres for å bedre dialogen. 

 Hospitanten tas imot og presenteres for spillergruppen. Det er viktig å forklare at 

hospitanten skal være med under gitte aktiviteter (trening og kamp) og behandles likt 

som de andre spillerne. 

 Hospiteringen evalueres kontinuerlig. Trener for treningsgruppa der spilleren hospiterer 

vurderer spillerens tilpasning sportslig og sosialt. Trener for spillerens ordinære 

treningsgruppe vurderer om ekstratreningen gir for mye total belastning. Klubbens 

sportslig ansvarlige sentralt kan eventuelt trekkes inn. 
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Både når det gjelder differensiering og hospitering skal det være tett kontakt med sportslig 
ledelse i klubben. Involverte trenere må også søke erfaringer fra andre ledere og trenere i 
klubben. 

Grunnlag for treningsopplegget - ungdom 

 

 13-14 år 15-16 år 

Fysisk • Store forskjeller i fysisk og mental utvikling 
• Flere har kraftig lengdevekst 
• Finkoordinasjonen er fortsatt i sterk 

utvikling 

• Ekstrem vekstperiode 
• Guttene utvikler større muskelstyrke enn 

jentene 
• Koordinasjonsevnen i fin utvikling 
• Sterk vekst av kretsløpsorganene 

Psykisk • Konsentrasjonsevnen i god utvikling 
• Mange er psykisk labile 
• Kreativiteten blomstrer 
• Spillerne er ærgjerrige og lærenemme 
• Gunstig alder for påvirkning av holdninger 
• Spillerne er meget bevisste i forhold til 

rettferdighet 
• Stor variasjon i prestasjonen og humør 
• Spillerne blir prestasjonsbevisste 

• Pubertetsproblematikk, sterkt sosialt behov 
• Meget varierende opptreden, usikkerhet, 

sjenerthet, påtatt tøffhet, brutal opptreden, 
direkte aggresjon  

• Kreativiteten i kraftig utvikling 
• Sterkt sosialt behov 
• Kraftig hormonutskillelse og utvikling av 

sekundære kjønnskarakterer 

Holdepunkter 
i treningen 

• Kreativitet skal fortsatt ha høy prioritet 
• Ha tillit til spillerne 
• Skap trykt miljø og trivsel 
• Stor grad av medbestemmelse 
• Ferdighetsutvikling både individuelt og 

relasjonelt 
• Utvikling er viktigere enn resultatmål, husk 

at fysiske forskjeller, som jevnes ut på 
lang sikt, kan bety mye for resultatene 

• Vektlegge holdningsdelen til trening og 
kamp 

• Noe spesiell styrketrening 

• Ferdighetsutvikling både individuelt og i 
samhandling 

• Utholdenhet i form av spilløvelser 
• Verdsette kreativ tenkning 
• Gjøre nytte av spillernes store sosiale 

behov 
• Medansvar for holdninger til idrettslig 

utvikling 
• Stor grad av medbestemmelse 
• Presist fremmøte til trening og kamp 
• Ta ansvar for utstyr – eget og klubbens 
• God oppførsel mot medspillere, motspillere 

og dommer 
• Følge klubbens retningslinjer ved 

representasjon 
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Treningsopplegg 
All fotballtrening bør bygges opp rundt 5 grunnleggende funksjonskategorier. Øvelser 
innenfor disse kategoriene vil gi spillerne innføring og opplæring i disse 
funksjonskategoriene i fotballen.  
5 grunnleggende funksjonskategorier: 
 
I Aktiviteter med hovedvekt på individuell ballbehandling – «sjef over ballen»: 

 Transportere ballen 

 Beherske ballen 

 Treffe med ballen 

 
II Aktiviteter med hovedvekt på å «spille sammen med»: 

 Avlevere ballen 

 Motta og returnere ballen   

 Direkte spill 

 Samarbeid om ballen 

 
III Aktiviteter med hovedvekt på «spille mot»: 

 Overliste motstander(e) med ballen – angrep 

 Oppholde og hindre motstander – forsvar 

 
IV Blandingskategori med diverse spill og former for lek, men uten målstativ:  

 Spill i firkant 

 Mer frittstående spill/leker 

 
V Scoringsøvelser: 

 Avslutningsøvelser på mål 

 
 
 

Keepere 
OI fotball skal jobbe for at keeperne i klubben blir tatt godt vare på gjennom keeperskoler, 
egne treninger og lignende tiltak som utvikler keeperne spesielt.  
Keeperne skal i utgangspunktet trene med lagene sine, men i perioder skal de få 
spesialtrening med kompetente trenere i egen klubb eller utenfra.  
Keeperne kan godt trene en del sammen på tvers av årskullene. Klubben skal også jobbe for 
å få en egen keeperansvarlig i klubben. 
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Innhold i opplæringen – ungdom 
 

 13-14 år 15-16 år 

Individuell 
ballbehandling 

• Føre ball: Én fot/begge føtter, 
innside/utside, vending. 

• Sjonglere med ballen, en fot/begge, lår 
• Treffe med ball 

• Føre ball: Én fot/begge føtter, 
innside/utside, vending. 

• Sjonglere med ballen, en fot/begge, lår 
• Treffe med ball 

Spille sammen 
med 

• Avlevere ballen med innside/utside og 
løftet pasning med halvliggende 
vristspark 

• Mottak / demping med ulike kroppsdeler, 
retningsbestemt og med retur. 

• Variere avstand, antall berøringer og 
side av foten. 

• Samspill i grupper, stille og i bevegelse. 

• Avlevere ballen med innside/utside og 
løftet pasning med halvliggende 
vristspark 

• Mottak / demping med ulike kroppsdeler, 
retningsbestemt og med retur. 

• Variere avstand, antall berøringer og 
side av foten. 

• Samspill i grupper, stille og i bevegelse. 

Spille mot • Overliste motstander – angrep 
• Føre, skjerme, drible, finte, gjøre seg 

spillbar, søke rom. 
• Oppholde og hindre motstander – 

forsvar: Løpe, stenge, plassere seg 
riktig, presse, bryte pasninger, takle. 
Spill i små grupper, mot ett eller to mål. 

• Overliste motstander – angrep 
• Føre, skjerme, drible, finte, gjøre seg 

spillbar, søke rom. 
• Oppholde og hindre motstander – 

forsvar: Løpe, stenge, plassere seg 
riktig, presse, bryte pasninger, takle. 
Spill i små grupper, mot ett eller to mål. 

Spill og ulike 
former for lek 

• Firkantspill, spill med 
begrensninger/regler, treffpunktspill, 
føring-/dribleleker, fotballtennis, 
hjørnefotball, mange mål-spillet. 

• Firkantspill, spill med 
begrensninger/regler, treffpunktspill, 
føring-/dribleleker, fotballtennis, 
hjørnefotball, mange mål-spillet. 

Scoringstrening • Avslutningsøvelser på mål, med målvakt, 
dødball, nedslepp fra hendene. 

• Avslutning mot mål etter pasning og 
innlegg. 

• Heading spesielt mot mål etter kast. 

• Avslutningsøvelser på mål, med målvakt, 
dødball, nedslepp fra hendene. 

• Avslutning mot mål etter pasning og 
innlegg. 

• Heading spesielt mot mål etter kast. 

Keeperrollen • Overgang til spesiell keepertrening, men 
viktig at keeper også får være med som 
utespiller. 

• Keepere må læres opp til å drive egen 
oppvarming, utvikle selvstendighet i 
treningen. 

• Bør tilstrebe å få trent inn så mye av 
målvaktens basisferdigheter som mulig i 
denne aldersgruppen. 

• Det bør legges opp til at keepere 
gjennom vinteren får én trening pr. uke i 
form av spesiell keepertrening. 

• Keeperen bevisstgjøres gradvis mot 
defensive oppgaver, offensive oppgaver 
som en del av laget. 

• Utvikle prinsippene fra smågutt-
/småjentenivå med vektlegging av 
teknikktreningen 

• Etter hvert større fokusering på keepers 
defensive og offensive oppgaver – 
deriblant sjefsrollen som dirigent av eget 
forsvar 

• 1 keeperøkt/uke med egen keepertrener, 
spesielt gjennom vintertreningene. 
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Trening og kamp – ungdom 
 

 13-14 år 15-16 år 

Trening • 2 – 4 treninger pr. uke, 60-90 min. pr. 
gang. 

• Samordning av aktivitet for utøvere med 
andre idretter og skolearbeid 

• Fortsatt allsidig stimulering 
• Egentreningsøvelser tilbys til de som 

ønsker dette 

• 3 – 4 treninger pr. uke. Trenerne bør gi tilbud 
om differensierte opplegg 

• Egentrening/ ev. annen idrett kommer i 
tillegg og er ønskelig. Systematisk trening 
hele året, men roligere aktivitet i visse 
perioder, f.eks. etter serieslutt 

• Spillere som føler seg slitne skal kunne ta 
pauser fra trening. Dette etter avtale med 
trener/leder 

• Trenere bør ha individuelle samtaler for å 
bistå spillerne i planlegging av 
treningsmengde vs. skolearbeid 

Lag-
organisering 
/ kamp 

• Fortatt viktig å la spillerne forsøke seg på 
ulike plasser, men la spilleren få lengre 
tid i hver rolle. 

• Betydningen av å spille seg ut av eget 
forsvar via midtbanen. 

• Understreke betydningen av bevegelse 
slik at overtallssituasjoner oppstår over 
hele banen. 

• Begynnende systematisering av 
forsvarsarbeidet, særlig press på ballfører 

• Begynnende forståelse av 1., 2. og 3. 
forsvarerens rolle 

• Fortsette vektlegging av de offensive 
spillprinsippene, spesielt bredde og 
dybde samt spill framover på banen 

• Alltid understreke at spillernes rolle i 
lagorganiseringen er et utgangspunkt, 
dette slik at kreativiteten settes i høysetet 

• Innføring i markerings- og soneforsvar. I 
Oppegård IL Fotball ønsker vi primært 
spill med soneforsvar. 

• Fortatt viktig å la spillerne forsøke seg på 
ulike plasser, men la spilleren få lengre tid i 
hver rolle. 

• Betydningen av å spille seg ut av eget 
forsvar via midtbanen. 

• Understreke betydningen av bevegelse slik 
at overtallssituasjoner oppstår over hele 
banen. 

• Begynnende systematisering av 
forsvarsarbeidet, særlig press på ballfører 

• Begynnende forståelse av 1., 2. og 3. 
forsvarerens rolle 

• Fortsette vektlegging av de offensive 
spillprinsippene, spesielt bredde og dybde 
samt spill framover på banen 

• Alltid understreke at spillernes rolle i 
lagorganiseringen er et utgangspunkt, dette 
slik at kreativiteten settes i høysetet 

• Innføring i markerings- og soneforsvar. I 
Oppegård IL fotball ønsker vi primært spill 
med soneforsvar. 
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 13-14 år 15-16 år 

Spillestil • Unngå lange utspill fra målvakt, men tillat 
variasjon for å unngå at dere blir 
forutsigbare.  

• Tillat forsøk på driblinger og pasninger de 
fleste steder på banen, men unngå 
pasninger på tvers i” farlige” soner. 

• Legg til rette for pasningsspill i trekanter 
ute på banen. 

• Understrek betydningen av å være 
rettvendt i taklinger og dueller – tren på 
dette.  

• Fotball er en idrett der fysisk kontakt 
tillates, tren derfor på riktig og fair bruk av 
kroppen i flere av spillets faser.  

• Legg vekt på at en god pasning er en like 
god prestasjon som et godt skudd. 

• Bruk hele banens bredde. Dette kan 
innøves ved bruk av vinklede pasninger, 
gjerne i rommet bak motstandernes 
forsvar. 

• Vi ønsker som hovedregel å spille oss ut av 
eget forsvar gjennom midtbanen. Videre å 
utvikle spillerne til å se etter tidlige løsninger 
innen på forhånd gitte rammer 

• Vektlegge keeperens rolle som 1.angriper 
med god distribusjonsteknikk (utkast/utspark) 

• Hele laget skal med i angrep 
• Unngå strekk i laget 
• Viktigheten av å holde laget samlet også i 

angrep, med unntak av kontringsspill som 
trenes spesielt 

• Større vektlegging av samhandlingen 
defensivt. Alle er forsvarsspillere når vi 
mister ballen. Kollektivt ansvar! Husk 
hensiktsmessig avstand mellom lagdelene 

• Spillerne bør få forsøke ulik organisering av 
laget både offensivt og defensivt som ledd i 
utviklingen av fotballforståelsen 

 
 
 

Ramme for trenere i ungdomsfotballen: 13 – 16 år 
 

Før et eventuelt trenerengasjement skal følgende klargjøres med den aktuelle 

trener: 

 Informasjon om klubbens sportsplan.  

 Klubbens sportslige mål for den aldersbestemte gruppe vedkommende skal trene.  

 Den aktuelle treners behov for kurs, treningstidspunkt, begrensninger og krav i forhold til 

klubben.  

 Vite om trenerkoordinator og/eller sportslig ansvarlig, som treneren skal forholde seg til 

innenfor det sportslige.  

 Informasjon om klubbens materialforvalter og utstyr. 

 Informasjon om Treningsøkta.no, som skal være et ledd i planlegging av treningsøkter, 

påmeldinger, deltakelser og informasjonskanal. 

Generelt: 

 Alle trenere i fotballgruppa skal ha trenerkontrakt, hvor de forplikter seg til å følge 

sportslig plan. 

 Klubben at trenere i ungdomsfotballen har Trener 1-kurs (tidl. B-kurs).  

 Treneren skal følge klubbens retningslinjer for hospitering. 

 Ungdomstreneren bør vite en del om spillernes ulike arenaer og hvilke krav, utfordringer 

og oppgaver som holder den enkelte spilleren og laget i flytsonen. 

 Ved sesongslutt i oktober/ november skal det lages en årsrapport for lagene i 

ungdomsfotballen sammen med lagleder.  
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 Hovedtrener er ansvarlig for at alle lagets trenere er kjent med sportslig plan, NFF og 

treningsøkta.no. 

 Dersom en av klubbens trenere blir tatt opp ved fotballforbundets videregående 

trenerkurs, bør klubben dekke kurs- og oppholdsutgifter. Saken må styrebehandles i det 

enkelte tilfelle.  
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7. Seniorfotball 

Seniorfotball omfatter juniorspillere, seniorspillere og old boys-/old girls-spillere.  
 
Formålet med seniorseksjonen er å legge til rette for at lagene har et godt fotballmessig og 
sosialt utviklingsmiljø i Oppegård syd. Ambisjonen og nivået for seniorseksjonen er en 
funksjon av kvaliteten på det arbeidet som drives i de yngre årgangene.  
 
I seksjonen skal det være et tett og godt samarbeid mellom trenerne for alle lag slik at 
spillerne kan få det tilbudet som er best tilpasset deres ambisjoner og ønsker. Grunnet 
større endringer i livssituasjon hos spillere i voksen alder, vil spillergruppene innen 
seniorfotballen ofte være mindre statiske enn i yngre aldersklasser. Variasjon i 
spillermateriale og interesse gjør at det vil være mye flyt av spillere mellom lagene i 
seniorfotballen. Dermed blir samarbeidet mellom lagene ekstra viktig.  

Damer 

For Oppegård IL er målet å stille med egne lag i alle årsklasser. På jentesiden har det 
imidlertid vist seg å være vanskelig å etablere sterke jentemiljø i ungdomsfotballen, noe som 
forplanter seg videre i seniorklassene. Dermed har klubben ikke klart å stille a-lag 11-er på 
damesiden på mange år. Også i juniorklassen har det vært utfordrende de siste årene. 
 
Skal OI fotball stille junior- og damelag, så må et godt samarbeid mellom årgangene 
videreføres fra ungdomsfotballen. I seniorfotballen blir dette enda viktigere. Klubben må 
også jobbe med å få spillere tilbake i fotballen dersom de for eksempel flytter tilbake til 
nærmiljøet etter studier. 

Herrer 

A-laget på seniornivå er spydspissen i Fotballgruppa på herresiden, der juniorlag skal spille 
på et visst nivå som forberedelse til A-lagsspill. Det er viktig at OI fotball har et juniorlag, slik 
at spillere på G16 får et godt sportslig tilbud som juniorer. Dette for å unngå å starte i bunn 
av divisjonssystemet ved overgang fra aldersbestemt fotball til juniornivå. 
 
Det kan være nyttig å ha et rekruttlag på seniornivå som spiller i en lavere divisjon enn A-
laget. Formålet er å kunne tilby spillere som ikke kvalifiserer til A-lagsspill et godt tilbud, 
f.eks. som opptreningskamper etter skader eller annet langtidsfravær. Videre er formålet 
med et rekruttlag å kunne tilby juniorspillere forberedelse til A-lagsspill. 
 
Old Boys lagene anses som et sosialt tilbud uten noen definerte mål for sportslig utvikling.   
 

A-laget og Rekruttlag herrer 
 
Ambisjonen for A-laget er spill i 4.divisjon og det skal satses på å rekruttere spillere fra egen 
klubb. Samtidig må laget være åpent for innflyttere som ønsker et fotballtilbud. 
 
Dersom det er spillergrunnlag for det, skal det etableres et rekruttlag som spiller i lavere 
divisjon. Rekruttlaget skal være et tilbud for juniorspillere og for seniorspillere som ikke er 
kvalifisert til A-lagsspill. 
 
Rekruttlaget skal trene vekselvis med A-laget og Juniorlaget, når forholdene ligger til rette for 
det. 
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Sportslig opplegg: 
 

 Hvert lag skal ha hovedtrener og ass.trener (kan fravikes ved flere lag i samme klasse) 

 Hvert lag skal ha en lagleder og en ass.lagleder (kan fravikes ved flere lag i samme 

klasse) 

 3 treningsøkter pr. uke à 1,5 time i perioden januar – april  

 2 treningsøkter pr. uke à 1,5 time i perioden mai – desember  

 Individuell trening f.eks. styrke som avtale med f.eks. A-Box 

 Individuelle spillersamtaler 2 ganger pr. sesong 

 Spillermøter minimum 2 ganger pr. sesong (før sesongstart og etter sesongslutt) 

 Seriekamper etter OFKs serieopplegg 

 Treningskamper 

 Lagene bør delta på én treningsleir pr år  

 Lagene skal delta på 2-3 turneringer pr. år, f.eks. Oslomesterskap 

 Avtale med fysioterapeut/treningssenter for forebygging av skader/opptrening etter 

skade 

 Hovedtrener skal holde Trener II-nivå (det er ikke et krav at lisensen er gyldig, men faglig 

nivå skal være tilsvarende Trener II) 

 
Spillerforpliktelser: 
 

 Spillere skal ikke skifte klubb i løpet av en sesong med mindre det skyldes flytting, 

skolegang, jobb, militærtjeneste e.l. 

 Spillere skal minimum holde 2 treningsøkter for et lag i ungdomsfotballen i perioden 

januar – april. Ansvaret for initiativ ligger hos ungdomslagene. 

 Spillere skal delta på dugnader i regi av Fotballgruppa. 

 Alle spillere skal ha status” Amatør med kontrakt”, jf. NFFs standardkontrakt. 

Fotballgruppas styre godkjenner kontraktsinnhold.  

 Etablere og delta i spillerutvalg (max. 3 spillere). Formålet med spillerutvalget er å være 

mellomledd mellom trener og spillergruppen for saker som ikke løses best ved direkte 

kontakt. 

 
Ramme for trenere Senior A-lag og Rekruttlag 
 
Før eventuelt trenerengasjement skal følgende klargjøres med den aktuelle trener: 

 Informasjon om klubbens sportsplan.  

 Klubbens sportslige mål for laget vedkommende skal trene.  

 Den aktuelle treners behov for kurs, treningstidspunkt, begrensninger og krav i forhold til 

klubben. 

 Kompetanse på Trener II-nivå 

 Skriftlig trenerkontrakt, jf. NFFs standardkontrakt skal være inngått senest 15.november 

for påfølgende sesong. 

 
Treneren bør føre treningsdagbok. Denne bør inneholde følgende hoveddeler: 

 Liste over samtlige disponible spillere i gruppa med navn, fødselsår og 

kontaktinformasjon – eventuelt delegere til lagleder. 
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 Fraværsføring for trening.  

 Gjennomført treningsprogram for hver treningsøkt 

 Føre laglederbok for kamper – eventuelt delegere til lagleder.  

 
Ved sesongslutt i oktober/ november skal det lages en årsrapport sammen med lagleder. 
 
Trener skal møte på klubbens trenermøter. Ved eget fravær bør trener sørge for at en 
erstatter møter opp. 
 
Trenerens "tjenestevei" er leder av styret i fotballgruppa for administrative spørsmål og leder 
av sportslig utvalg for sportslige spørsmål. 
 
Dersom en av klubbens trenere blir tatt opp ved fotballforbundets videregående trenerkurs, 
bør klubben dekke kurs- og oppholdsutgifter. Det samme gjelder fornyelse av trenerlisens. 
Saken må styrebehandles i det enkelte tilfelle. Vedkommende trener må, dersom klubben 
dekker kostnadene, påregne bindingstid i klubben.  
 
 

A-laget damer 
 
Ambisjonen for A-laget er å stille lag i 11-erfotball, og på den måten være en naturlig 
videreføring av den aldersbestemte fotballen for de spillerne som ønsker å fortsette med 
fotballen etter i senioralder. 
 
Lagets sportslige ambisjoner avgjøres av spillergruppa og trener(e) i fellesskap. Fokus vil 
naturlig være mer i retning av godt sosialt miljø og folkehelse, ettersom spillere som ønsker 
å satse hardt på fotball trolig har søkt seg til Kolbotn eller andre eliteklubber innen de når 
senioralder. 
 
A-laget kan samtidig være en god arena for hospitering for yngre spillere i klubben, også de 
som satser hardt på fotball. Uavhengig av dette vil det også være viktig med samarbeid med 
junior- og jentelag for å mønstre nok spillere. 
 
Dersom det ikke er nok spillere til et 11-erlag, kan man melde på et 7-erlag i serien. Dette 

bør ikke være til hinder for samarbeid med yngre lag. 

Juniorlag – herrer og damer 
 
Et juniorlag skal minimum spille i 2.divisjon og satse på å rekruttere spillere fra egen klubb. 
 
Denne aldersgruppen preges av høy aktivitet på alle områder; mye skolearbeid, russetid, 
førerkort, kjærester, ekstrajobber, venner og fotball. Ambisjonsnivået må bestemmes i 
samråd med spillerne. 
 
Antall spillere avgjør om det er grunnlag for flere juniorlag. På herresiden vil det da være 
naturlig å melde på et andrelag i 3. divisjon. På kvinnesiden er 2. divisjon laveste nivå. 
 
Sportslig opplegg: 

 

 Hvert lag skal ha hovedtrener og ass.trener (kan fravikes hvis flere juniorlag) 

 Hvert lag skal ha en lagleder og en ass.lagleder (kan fravikes hvis flere juniorlag) 

 3 treningsøkter pr. uke à 1,5 time i perioden januar – april  
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 2 treningsøkter pr. uke à 1,5 time i perioden mai – desember  

 Individuell trening f.eks. styrke som avtale med f.eks. A-Box 

 Individuelle spillersamtaler 2 ganger pr. sesong 

 Spillermøter minimum 2 ganger pr. sesong (før sesongstart og etter sesongslutt) 

 Seriekamper etter OFKs serieopplegg 

 Treningskamper. 

 Lagene bør delta på én treningsleir pr. år.  

 Lagene skal delta på 2-3 turneringer pr. år, f.eks. Oslomesterskap, Norway Cup, NM 

 Avtale med fysioterapeut/treningssenter for forebygging av skader/opptrening etter 

skade 

 Hovedtrener skal holde Trener II-nivå (det er ikke et krav at lisensen er gyldig, men faglig 

nivå skal være tilsvarende Trener II) 

Spillerforpliktelser: 

 Spillere bør mot en liten godtgjørelse være instruktører under OIs Fotballskole (1 uke i 

sommerhalvåret) og Idrettsskolen 

 Spillere bør bistå under merkeprøver, være dommere under Finn Haveid Cup eller andre 

arrangementer i Fotballgruppas regi. 

 Spillere oppfordres til å ikke skifte klubb i løpet av en sesong med mindre det skyldes 

flytting, skolegang, jobb, militærtjeneste e.l. 

 Spillere oppfordres til å minimum holde 2 treningsøkter for et putte/minilag i perioden 

januar – april. Ansvaret for å ta initiativ ligger hos de yngre lagene. 

 Spillere skal delta på dugnader i regi av Fotballgruppa. 

 Alle spillere skal ha status ”Amatør med kontrakt”, jf. NFFs standardkontrakt. 

Fotballgruppas styre godkjenner kontraktsinnhold.  

Ramme for trenere juniorlag: 

Før eventuelt trenerengasjement skal følgende klargjøres med den aktuelle trener: 
 

 Informasjon om klubbens sportsplan.  

 Klubbens sportslige mål for laget vedkommende skal trene.  

 Den aktuelle treners behov for kurs, treningstidspunkt, begrensninger og krav i forhold til 

klubben 

 Kompetanse på Trener II-nivå 

 Skriftlig trenerkontrakt, jf. NFFs standardkontrakt skal være inngått senest 15.november 

for påfølgende sesong. 

 
Treneren bør føre treningsdagbok. Denne bør inneholde følgende hoveddeler: 
 

 Liste over samtlige disponible spillere i gruppa med navn, fødselsår og 

kontaktinformasjon – eventuelt delegere til lagleder. 

 Fraværsføring for trening.  

 Gjennomført treningsprogram for hver treningsøkt 

 Føre laglederbok for kamper – eventuelt delegere til lagleder. 

 



33 
 

Ved sesongslutt i oktober/ november skal det lages en årsrapport for sammen med lagleder.  
 
Trener skal møte på klubbens trenermøter. Ved eget fravær bør trener sørge for at en 
erstatter møter opp.  
 
Trenerens "tjenestevei" er leder av styret i fotballgruppa for administrative spørsmål og leder 
av sportslig utvalg for sportslige spørsmål. 
 
Dersom en av klubbens trenere blir tatt opp ved fotballforbundets videregående trenerkurs, 
bør klubben dekke kurs- og oppholdsutgifter. Det samme gjelder fornyelse av trenerlisens.  
Saken må styrebehandles i det enkelte tilfelle. Vedkommende trener må, dersom klubben 
dekker kostnadene, påregne bindingstid i klubben. 
 
 

Old boys / Old girls 
 
Dersom det er interesse og spillergrunnlag skal Fotballgruppa ha ett eller flere old boys-/old 
girls-lag. Lagene beslutter selv divisjonsnivået de vil spille på og i hvilke aldersklasser de 
skal stille. 

Sportslig opplegg: 

 Trener og lagleder oppnevnes av spillergruppen 

 1 treningsøkt pr. uke à 1,5 time hele året 

 Seriekamper etter OFKs serieopplegg og treningskamper etter eget ønske. 

Spillerforpliktelser: 

Ingen 

Ramme for trenere old boys / old girls: 

Trenerens "tjenestevei" er leder av styret i fotballgruppa. 
Ved sesongslutt i oktober/ november skal det lages en årsrapport for sammen med lagleder.  
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8. Tilrettelagt fotball 

Fotballgruppa og allidrettsgruppa i Oppegård IL samarbeider om et tilbud i tilrettelagt fotball. 
Organisatorisk hører gruppa til under allidrett, men fotballgruppa bistår med utstyr og 
rådgiving. 
 
Det er viktig å kjenne til utviklingstrekk og modenhet i denne gruppen, for å lage et godt 
fotballtilbud med tilpassede aktiviteter. Fysiologisk eller psykiske forskjeller har ingen 
betydning for deltagelse på laget så lenge spiller klarer å delta på sine forutsetninger. Dette 
betyr at de skal behandles likt, og det er ikke noe i veien for at jenter og gutter trener og 
spiller sammen. 
  
Vi må gi et organisert tilbud til alle som ønsker å delta, og de må få delta på lik linje. 
Fotballen skal ta utgangspunkt i barna/ungdommenes forutsetninger og behov, og det skal 
være trivelig og gøy. 
 
 

Fokus: Lek – aktivitet – trygghet – trivsel 
 

 
Spillformen i denne gruppen er 5-er- og 7-erfotball 
  

Holdepunkter for aktivitetene: 
 

 Ferdigheter og teknikk etter nivå 

 Ikke spesiell utholdenhetstrening eller styrketrening 

 Spill på små områder med få spillere på lagene 

 Alle spillerne må få prøve seg på forskjellige plasser 

 Aktivitet i korte sekvenser 

 Demonstrere/vise øvelsene 

 Bruk mye ros og sørg for en hyggelig tone 

 Turneringsform – bytt på lagene 

  

Lagorganisering: 
 

 Alle skal prøves på ulike plasser 

 Alle skal forsøke seg som keeper, uten at vi går inn i organisert trening 

 Vurdere å involvere keeperen mer i spillet ute på banen 

 

Treningsmengde: 
 1 gang pr. uke 
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Kamper  

Serie 

Deltar i organisert seriespill arrangert av Akershus Krets Dvs. 1 kampdag 4x året.  

Cuper og Landsturnering 

Kun hvis laget vil og kan reise 
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9. Dommere 

OI har i løpet av årene 2004-2007 utdannet over 100 klubbdommere. Disse dommerne skal 
benyttes for dømming av kamper i 5’ er og 7’ er fotball.  
 
De eldste klubbdommerne kan brukes for dømming av 11’ er kamper for årsklassene 13-16 
år der kretsen ikke har satt opp dommer. Det er viktig at motstanderen gjøres oppmerksom 
på dette før kampen.  
 
Det anbefales en aldersforskjell (2-3 år) på de som spiller. Dommerne må få nødvendig 
støtte til dømmingen.  
  

Fremgangsmåte for bruk av klubbdommer:  
 

 Sjekk www.fotball.no for oppdatert liste over klubbdommere  

 Kontakt aktuelle dommere i god tid og gjør avtale om kamp  

 Eventuelt behov for fadder avklares med dommeren (Årskull/lag som bruker 

klubbdommere har ansvaret for at dommeren får nødvendig støtte til dømmingen)  

 Klubbdommeren får betalt kr kr.200.- for 5’ er og 7’ er kamp. Betaling skjer etter endt vår- 

og høstsesong. Bruk dommerskjema som ligger på weben under sportslige 

aktiviteter/dommerstoff.  

 
For 11-erfotball der OFK setter opp dommer, skal lagleder ved hjemmekamp kontakte 
dommer noen dager i forveien for å bekrefte at dommer stiller. Hvis dommer ikke stiller eller 
der OFK ikke har satt opp dommer er hjemmelaget forpliktet til å skaffe dommer. Oppdaterte 
lister over dommere for ulike alderstrinn og divisjoner på seniornivå finnes på OFKs 
hjemmesider. 
 
Kontant oppgjør med dommer iht. fastlagte satser fra OFK mot kvittering skjer umiddelbart 
etter kampslutt. Dommergodtgjørelse refunderes av OI Fotball v/kasserer mot kvittering 
mottatt av dommer. 
 
  

Dommerholdninger  
En grunnleggende regel er at man ikke kritiserer dommeravgjørelser – dette gjelder spillere, 
trenere, ledere og foreldre.  
 
Det er viktig for spillere i alle aldre å ha en forståelse av at fotball forutsetter ulike aktører, 
hvorav dommeren er en aktør. På lik linje med at spillere, trenere og ledere er av ulik 
kvalitet, er også dommere av ulik kvalitet. Dette gir imidlertid ingen noen rett til å kritisere 
dommerens dømming på en lite konstruktiv måte.  
 
I utviklingen av våre yngre spillere er det viktig å gi disse en forståelse av at det er en 
sammenheng mellom det nivå de selv er på og det forventede nivå på dommere. Spillere 
utvikler seg over tid — det samme gjelder dommere. Det er derfor viktig at dømmingen i en 
tidlig fase blir en positiv opplevelse, og ikke en rekke ubehagelige opplevelser som resulterer 
i at mange potensielle dommere trekker seg i ung alder.  
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Klubben vil fortsette å arrangere kurs for yngre dommere og synes det er viktig å ha stort 
fokus på dette området. For oss i OI fotball er det viktig at vi er en foregangsklubb og at alle 
bidrar i dette arbeidet samt gjennom faglig forum hvor fotballfaglige emner belyses og 
diskuteres. Personer som på forskjellig vis er engasjert i fotballavdelingen kan møtes til en 
uformell prat, utveksling av erfaringer, bidra med idéer til treningsarbeidet. Eksterne 
ressurspersoner kan inviteres til enkelte møter 
 
Tilbakemeldinger til OFK vedr. oppsatte dommere i 11-erfotball fra kretsens side bør gjøres 
via e-mail til OFK. Forøvrig kan det gis tilbakemeldinger til dommer i akseptabel form i 
pausen og etter kampslutt. Forøvrig vises det til protestreglementet fra OFK. 
 


