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TROSVIK IDRETTSFORENING

gjeldende fra januar 2015

Generelt om TIF Sportslan:

Formålet med Sportsplanen er å skape trygghet ved klarhet om hva Trosvik IF står for, hvilke målsetninger vi har og hva som derfor 
skal foregå i klubben.

Målgruppe for Sportsplanen er alle klubbens aktive spillere/foresatte, ledere og trenere samt interesserte offentlige / private 
samarbeidspartnere.
Sportsplanen skal være kjent for alle berørte, bl.a. slik at alle vet hva de kan forvente og må forholde seg til i forbindelse med 
klubbens aktiviteter.

Sportsplanen evalueres og revideres på Hovedstyrets initiativ. Evaluering og revisjon skal foregå med bred og åpen deltagelse fra 
alle klubbens berørte.

Sportsplan vedtas av TIF Hovedstyret som bindende for klubbens virksomhet.
Avvik fra Sportsplanen skal fanges opp av TIF tillitsvalgte.

Sportsplanen er bindende. Alle tillitsvalgte og engasjerte er ansvarlig for at den følges i all TIF virksomhet. Spillere, foresatte og 
andre kan melde eventuelle avvik til enhver TIF tillitsvalgt som da skal sørge for oppfølging og eventuell behandling i klubbens 

styrer.

Sportsplanen er sist revidert og vedtatt av TIF hovedstyre 17.januar 2015.

_______________________________
TIF leder Anders Arvesen
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TIF visjon:

Flest mulig – lengst mulig – best mulig!

Hovedmål på TIF klubbnivå:

• Rekruttere, aktivisere og beholde så mange jenter og gutter som mulig fra 
nærmiljøet Trosvik, Trara og Cicignon barneskolekretser så lenge som mulig. 

• Være en positiv sosial faktor og et trygt inkluderende miljø preget av likeverd og 
respekt uavhengig av ferdigheter, kjønn, sosial og kulturell bakgrunn.

• Gi alle, uavhengig av den enkeltes sportslige nivå og ambisjoner, et tilpasset 
sportslig tilbud med ønsket mengde og kvalitet – slik at alle kan utvikle seg mot 
ønsket nivå.
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Virkemidler på TIF klubbnivå:

Trosvik IF vil og skal:

I hovedsak baseres på frivillighet, lokal tilhørighet, sosial og sportslig kvalitet, miljø og glede.

Sørge for stabile treningsforhold og tilstrekkelig kapasitet, ute og inne – hele året.

Arbeide for økt aktivitetsomfang, spesielt for barna, jenter, de ”nest beste” og for de ivrigste som er «kommet lengst».

Styrke de aktives medbestemmelse/valgfrihet, styrke trener-/leder kompetanse om frafallsmekanismer, bærekraftige 

drivkrefter/motivasjon og styrke de sosiale tiltak og klubbhusmiljø. Alt for å øke antall aktive og redusere eller forsinke 

frafallet ytterligere og for å styrke den enkelte aktives mulighet til og ansvar for egen positiv utvikling.

Arbeide for høy resultatoppnåelse / nivå ved mer valgfrihet for ønsket mengde og nivå/utfordring, bl.a. ved systemsatt

differensiering og kvalitetssikret hospitering og ved styrket idretts- og fotballfaglig trenerkompetanse.

Være aktiv i eksterne spiller- og trenerutviklings tiltak (BP, ØFK, NFF, FRID, ØIK, NIF). 

Tilby klubb-bekostede leder og trenerkurs og søke formelt kvalifiserte trenere/ledere på alle nivåer.

Styrke det interne idretts- / fotballfaglige miljø ved samarbeids- og utviklings- tiltak internt og eksternt

Bevisst ressursbruk på kompetanse og heving av denne for klubbens ledere. Trenere og det interne sportslige støtteapparat 

med Trenerkoordinator U-avd, i BIG og fagansvarlig i BIG.

Arbeide for mer naturlig andel kvinner og flerkulturelle ledere/trenere – ikke ”bare” som aktive. Herunder også 

opprettholde hjelpetrener-ordningen. 

…………………………..
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Virkemidler på TIF klubbnivå:

…………………………..

Trosvik IF vil og skal:

Gi alle en tilknytning til Trosviks klubbhus

Sportslige og sosiale tiltak i og på tvers av klubbens lag/treningsgrupper skal prioriteres.

Drive økonomisk ansvarlig og nøkternt på alle nivåer – klubb, avdelinger og pr lag/grupper. 

Det skal fortsatt være billig og derfor mulig for alle å være med i TIF!

Trosvik IF skal drive med troverdighet både i forhold til denne Sportsplanen og de overgripende bestemmelser som bl.a. i 

Trosvik IF s lover, idrettens lover og bestemmelser generelt.

Troverdighet krever at plan og regler følges og vektlegging av verdier og holdninger i en praksis hvor TIF aktive, trenere og 

ledere: 

 Viser glede, positivitet med gode holdninger til og respekt for hverandre, motstandere, dommere og andre vi møter som TIF’ere.

 Banning, nedsettende/stygge kommentarer eller gester o.l. påtales og får konsekvenser.

 Null-toleranse praktiseres mht diskriminering og rasisme.

 Alle garderober vi forlater skal se like bra, om ikke bedre ut enn når vi kom.

 Snus, røyk, alkohol og andre rusmidler skal ikke forekomme i forbindelse med aktiviteter åpne for aktive fra TIF Barne- og 

Ungdomsavdeling. Dette gjelder da både voksne, ungdommer og barn.

 Fair Play arbeidet vektlegges i praksis.

TIF tillitsvalgte på alle nivåer skal påse at aktiviteten i alle avdelinger, grupper og lag drives troverdig.

Alle aktive og/eller foresatte skal trygt kunne melde fra om mulige avvik til enhver TIF tillitsvalgt.
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Hva kjennetegner fremtidens TIF-
spiller, trenere og ledere?

• opptrer med respekt, aksept og gode holdninger 

• utstråler glede på og rundt og utenfor fotballbanen

• er seriøs og hardtarbeidende på, rundt og utenfor banen

• er pliktoppfyllende også utenfor banen og på skole/jobb

• er læringsvillige og –dyktige

• er opptatt av samhandling og ønsker å bidra til egen og andres utvikling

• praktiserer Fair Play på og utenfor banen

• er lojal mot lagets og klubbens retningslinjer og avgjørelser

• er seg bevisst og tar ansvar for lagets og klubbens omdømme

• TIF-spillere er gode motorisk

• TIF-spillere er gode teknisk

• TIF-spillere har en grunnleggende god fotballforståelse
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Målsetninger på TIF avd. nivå:

TIF målsetninger for Senior avd. (17 år og eldre)

• A-lag herrer blant de 5 mest attraktive fotballmiljøene i Fredrikstad og etablert 3.div. lag.

• B-/rekruttlag herrer stabilt maksimalt 2-div. lavere enn A-lag. 

• Jr. 1- lag som stabilt er det nest mest attraktive Jr. fotballmiljø i Fredrikstad og som 
nivåmessig er blant de 3-10 beste – dvs 1.div - i Østfold. 

• Jr. 2. lag som et bredde / aktivitetstilbud.

• J19 lag og/eller Snr. dame lag.

• C-lag / OldBoys / Veteran herrer i hovedsak som selvgående/spillerdrevet aktivitet.

TIF målsetninger for U-avd (13-16 år)

• Stille min. 1 stk. 9/11-lag i j13, j14, j15 og j16.

• Stille min. 2 stk. 9/11-lag i g13, g14, g15 og g16.

• Nivåmål: j/g14, j/g15, j/g16: blant de 3-12 beste i Østfold, dvs ambisjon om KM sluttspill. 

TIF målsetninger for BIG (12 år og yngre)

• Sikre glede, trivsel og trygghet ved et allsidig, lavterskel og inkluderende Barneidrettstilbud 
som også kan gi et godt grunnlag for sportslig læring og utvikling.

• Mål: minst 300-350 aktive. 

• Mål: opprettholde og styrke rene jentegrupper i alle BIG årsklassene.
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Virkemidler på TIF avd. nivå:

Virkemidler senioravdeling (17 år og eldre)

 Sportslige målsetninger om nivå skal søkes oppfylt uten bruk av betalte/godgjorte spillere.

 A-lag herrer skal ha engasjert minimum hovedtrener UEFA B- lisens kompetanse.

 B-lag, Jr. herrer, Jr-damer og eventuelt Snr. damer skal ha engasjert minimum trener NFF 
C- lisens kompetanse.

 A-treningsgruppe og A-lag skal prioritere yngre utviklingsorienterte spillere og fortrinnsvis 
tidligere eller nåværende TIF Jr. /U-spillere. A-lagsstallen skal baseres på lokale, unge 
spillere. I A-stallen skal det være minimum 10 spillere med lokal forankring (Fredrikstad). 

 Alle lag i senioravdeling skal ha minimum 2 oppmenn.
Støtteapparatet skal verdsettes høyt i klubben og i lagene/gruppene, delta i planlegging, 
gjennomføring og i alle faglige og sosiale aktiviteter.
For å avlaste støtteapparatet og å utvikle ansvar/holdninger skal spillegruppa ha 
retningslinjer, rutiner og obligatoriske oppgave som reduserer belastningen på 
støtteapparatet – spesielt mht ansvar for utstyr og treningsgjennomføring.

 Hospitering kan være et viktig bidrag til spiller- utvikling og til A- / Jr. 1.lags nivåutvikling. 
Hospitering innenfor og til senioravdelingen skal praktiseres iht Sportsplanens avsnitt om 
Hospitering.

 Minst en gang i uken bør hvert lag samles og skifte på klubbhuset i forbindelse med en 
trening.
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Virkemidler på TIF avd. nivå:
Virkemidler Ungdomsavdelingen (13-16 år)

Generelt

 Sportslige målsetninger om nivå skal søkes oppfylt ved TIF- utviklede aktive fra nærmiljøet.

 Alle lag i ungdomsavdelingen skal ha engasjert trener med minimum NFF C-lisens kompetanse. 

 Engasjerte trenere har ansvar for planlegging og gjennomføring av treningsøktene, plikter å lede laget i kamper, sørge for å dokumentere spilleres 
treningsframmøte / spilte kamper og å delta i trenerforum.

 Trenere er ansvarlig for å nominere spillere til SUS- og andre spillerutviklingstiltak - ut fra kriteriene; treningsfremmøte, holdninger og oppførsel.

 Alle lag i ungdomsavdelingen skal ha minimum 2 oppmenn.
Støtteapparatet skal verdsettes høyt i klubben og i lagene/gruppene, delta i planlegging, gjennomføring og i alle faglige og sosiale aktiviteter.
For å avlaste støtteapparatet og å utvikle ansvar/holdninger skal spillegruppa ha retningslinjer, rutiner og obligatoriske oppgave som reduserer 
belastningen på støtteapparatet – spesielt mht ansvar for utstyr og treningsgjennomføring.

 Alle lag skal stille med minimum en trener/ lagleder når trenerforum holdes.

Trening og kamp

 Alle aktive som trener minst en gang pr. uke i løpet av siste måneden skal få spille kamper.

 Alle som er med i en spilletropp til kamp skal ha reell spilletid på minimum 25% av kampen.

 Det skal differensieres i deler av øktene dersom ferdighetssprik i den enkelte aktivitet tilsier dette. Her er det viktig å huske at god planlegging og høy 
trenerkompetanse bidrar til å kunne differensiere uten å måtte dele opp gruppen i øvelser og spill.

 Hospitering innenfor og fra ungdomsavdelingen skal praktiseres iht Sportsplanens avsnitt om hospitering.

 Ved eventuelle nivådelte lag, som først tillates fra 13 år, skal laguttak gjøres av trener og med både treningsiver og ferdigheter som kriterier. Det skal 
hele tiden gjennom sesongen gjøres evalueringer på hvem som skal delta på hvilket lag. 

 Hver enkelt spillers totale utvikling settes foran lagenes kortsiktige resultater. Spillere og trenere skal være mer oppgaveorienterte enn 
resultatorienterte. Det er viktigere å utvikle seg enn å vinne for enhver pris. Det bør være minst 2 treninger per kamp - og helst mye mer. 

 Det skal drives allsidighets-/basis- trening – spesielt i vinterhalvåret.

 TIF Sportsplan skal også brukes som inspirasjon for å skape en rød tråd i klubbens treningsarbeid.

Tiltak utenom TIF

 De som er kvalifisert og ønsker det skal sendes på landslag, kretslag-, sone- og/eller bylagssamlinger. Så langt det er mulig skal det enkelte lag tilpasse 
sine planer slik at spillerne får mulighet til å delta på flest mulig slike samlinger uten å miste aktivitet i egen gruppe. Landslag og Kretslagssamlinger 
står uansett øverst på prioriteringslisten.

Miljøskapning og verdiformidling. 

 Hvert årskull uansett antall lag skal fungere som en enhet der alle i gruppa føler at de bidrar med noe og blir verdsatt og respektert. ref hovedmål: 
”…trygt og inkluderende miljø preget av likeverd og respekt…” 

 Det skal gjennomføres minst to sosiale/ sportslige samlinger pr årskull i løpet året.

 Minst en gang i uken bør hvert lag samles og skifte på klubbhuset i forbindelse med en trening.

 Alle lag i U-avd plikter å gjennomføre medbestemmelse ”Hva syns dere`a?” eller tilsvarende tiltak i samarbeid med trenerkoordinator.
Side 8



Virkemidler på TIF avd. nivå:
Virkemidler BIG-avd (12 år og yngre)

Generelt

 Alle treningsgrupper skal ha engasjert trener med minimum Aktivitetslederkurs i Barneidrett, i ”allsidighetsperioden” 
vinterstid.

 Min 50% av engasjerte / utpekte trenere og kamp-coacher for fotballaktiviteten skal enten ha eller melde seg på aktivitetsleder 
kurs i barnefotball som klubben holder eller tar kostnaden for. Hvis trenere/ ledere ønsker ytterligere kurs er dette noe klubben 
stiller seg positive til å ta kostnaden for. Vi jobber mot 100% dekning på sikt - gjerne også flere med kompetansen trener I 
barneidrett / NFF C lisens fotball.

 Alle lag skal stille med minimum en trener/ lagleder når trenerforum holdes.

Trening og kamp

 Alle aktive som trener minst en gang per uke i løpet av siste måneden skal få spille kamper med siktemål om lik spilletid.

 Topping av lag, ulik spilletid og nivådelte lag skal ikke forekomme - resultat fokusering skal unngås.

 Laginndeling innenfor årskullet skal ikke være faste, men endres minimum 2 ganger pr år. Barna skal inndeles i lag slik at vi
unngår rene skole- eller klasselag, og unngå samme laginndeling som i foregående sesong.

 TIF Sportsplan skal også brukes som inspirasjon for å skape en rød tråd i klubbens treningsarbeid.

 I spesielle tilfeller åpner TIF for å melde på lag i en aldersgruppe over sin egen. Her skal klubben, gjennom BIG, sportslig 
koordinator Trenerkoordinator U-avd. og fagansvarlig i barneidretten, vurdere hvorvidt gruppen som helhet har kapasitet og 
kompetanse til å gjennomføre et slikt tiltak. Ref også Sportsplanen s53 «BIG - påmelding av lag opp en aldersklasse?»

Miljøskapning og verdiformidling

 Hvert BIG årskull, uansett antall lag, skal fungere som en enhet der alle i gruppa føler at de bidrar med noe og blir verdsatt og 
respektert. ref hovedmål: ”…trygt og inkluderende miljø preget av likeverd og respekt…” 

 Alle BIG årskull er representert i og underlagt BIG-styret. Fagansvarlig barneidrett utformer i samarbeid med 
trenerkoordinator BIG fotball det sportslige tilbudet for og i samarbeid med BIG- styret.

 BIG grupper 11 og 12 år plikter å gjennomføre medbestemmelse ”Hva syns dere`a?” eller tilsvarende tiltak i samarbeid med 
fagansvarlig i barneidretten og/eller Trenerkoordinator BIG fotball.

 Det skal gjennomføres minst to sosiale/ sportslige samlinger av hele BIG i året og dessuten det samme pr årskull.

 Det skal gjennomføres minst ett foreldremøte pr årskull pr år i samarbeid med BIG og fagansvarlig. 

 Trosvik IF er en godkjent Idrettsskole. Det betyr at vi skal gi et variert tilbud til barna i barneidretten.
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TIF sportslige virkemidler:
Differensiering

Hensikten er å skape aktivitet som gir alle positiv læring og utvikling av fotballferdighet ved å gi den 
enkelte tilpasset vanskelighetsgrad/utfordring og tilstrekkelig/ønsket mengde.
(ref. bl.a. flytsone modellen – mye mestring, men også noe utfordring).

Trening
 Differensiering - både gjennom variasjon i tilbakemeldinger, grad av utfordring ut i fra ferdighetsnivå, 

nivådelte grupper og frivillig/åpen tilleggs trening – er ment som et positivt tiltak for alle, uansett 
ferdighetsnivå. 

 Høy trenerkompetanse og god planlegging gjør behovet for å dele opp gruppen mindre.

 Differensiering, hvor man deler gruppen etter ferdigheter, kan likevel sees som et tiltak i øvelser hvor 
variasjonsbredden mellom spillerne er ekstra stor.

 Eventuelle nivådelte treningsgrupper i BIG og U-avd skal ikke være permanente/faste og skal kun benyttes i 
de deler av øktene hvor det er hensiktsmessig og nødvendig.

 Er det stort behov for differensiering i BIG/U-gruppen skal foreldre orienteres og sportslig-/ trenerkoordinator 
involveres.

Kamp
• Konkurranse situasjonen er mye mindre egnet og mindre viktig for ferdighetsutvikling enn trenings 

situasjonen.

• Også i kamper er mye mestring kombinert med noe utfordring siktemålet for den enkelte.
Differensiering ved å gi individuelle tilpassede fokus oppgaver/utviklingsmål kan bidra til god og effektiv 
læring også i kamper. Ikke minst hvis det også gis individuell rettledning og tilbakemelding.

• I BIG benyttes ikke nivådelte lag eller ulik spilletid. Hvem som starter kampen og posisjoner i laget skal 
rulleres.

• Ny, ukjente, utfordrende oppgaver og posisjoner i laget bør fortrinnsvis gis den enkelte i jevne kamper mot 
«overkommelig» eller «lett» motstand. 
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TIF sportslige virkemidler:

Hospitering
Barneidrettsgruppa – spillere opp til og med 12 år

Treningshospitering kan praktiseres innenfor og fra BIG fom det året spiller fyller 11 år.

Det forutsettes at:

a) Treningsgruppa i årskullet over har kapasitet og kompetanse til å ta i mot underårige spillere og å gi 

dem gode utviklingsmuligheter uten at det går på bekostning av spillere i mottagende gruppe. 

Dette vurderes av de to berørte lags trenere i samråd med trenerkoordinator U-avd/BIG/fagansv./BIG.

Kapasitet, kompetanse og effekter avgjøres og følges opp av trenerkoordinator U-

avd/BIG/fagansv./BIG - både mht om det skal iverksettes og i så fall hvor mange hospitantplasser det 

skal være.

b) Dokumenterte treningsframmøte i egen treningsgruppe skal være det eneste kriteriet for deltagelse i 

slik BIG treningshospitering – og deltagelsen skal rulleres.

Kamphospitering praktiseres ikke innenfor eller fra BIG.

Oppflyting av enkeltspillere praktiseres ikke innenfor eller fra BIG.
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Hospitering for spillere 13 år og eldre

Side 12

TRENINGSOPPMØTE

HOLDNINGER/OPPFØRSEL

FERDIGHET

AKTUELLE SPILLERE

Spillere som skal hospitere opp et alderstrinn, eller eventuelt tas ut 

til spillerutviklingstiltak, skal gjennom trakten som vises til høyre. 

Spillerutviklingstiltak kan være SUS, Sone/Bylag, Krets eller 

Landslag.

Spillerne skal først og fremst være tilstede på mange (les nesten 

alle) treninger, og vise gode holdninger og oppførsel. Både til 

lagkamerater, trenere, motspillere og dommere. De skal være gode 

forbilder, og skal representere klubben på en god måte. Dersom 

spillere kommer gjennom disse to punktene, skal det vurderes på 

ferdighetsnivå. Det er veldig viktig at verdier som treningsoppmøte 

og holdninger kommer foran ferdigheter på alle arenaer! 

Sportslig koordinator sammen med Trenerkoordinatorer er ansvarlig 

for hospitering.

GRUNNREGLER VED HOSPITERING: 

1) Spillere som skal hospitere skal få bedre mulighet til utvikling på 

nivået de kommer opp på

2) Spilleren skal ønske det selv

3) Eget lags aktiviteter kommer foran hospiteringsaktiviteter, dersom 

ikke Sportslig koordinator og Trenerkoordinatorer bestemmer annet.

TIF sportslige virkemidler:



TIF sportslige virkemidler:

Hospitering
Ungdomsavdelingen  - spillere fra 13 tom 16 år:

Det følgende gjelder innenfor ungdomsavdelingen og for spillere fra ungdomsavdelingen opp til Jr. eller A-

lag.

Prinsipper

a Spillerens behov for utfordringer og utvikling overordnes lagenes ønske om kampresultat.

b Kvalifiserte hospitanter er villige spillere som viser høy treningsmoral i form av gode holdninger god 

oppførsel og høy dokumentert oppmøteprosent på treninger i egen gruppe.

c Spesielt prioritert er de kvalifiserte hospitanter som i tillegg vurderes som spesielt langt framme og 

med potensial.

d Direkte berørte trenere og sportslig-/ trenerkoordinator U-avd vurderer, finner og avtaler opplegg for 

kvalifiserte og prioriterte hospitanter. 

Mulig effekt på spiller og begge berørte treningsgruppers miljø, størrelse og kvalitet skal vurderes.

Sportslig-/ trenerkoordinator avgjør hospitering hvis uenighet mellom berørte gruppers trenere.

Hvis berørte trenere er enige seg imellom, men trenerkoordinator U-avd er uenig avgjør U-leder.
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TIF sportslige virkemidler:
Hospitering
Ungdomsavdelingen  - spillere fra 13 tom 16 år:

Treningshospitering

 Treningshospitering i TIF skal ikke erstatte eller prioriteres foran TIF kamper på eget alderstrinn eller foran 
trening/samling/kamp i Byprosjekt eller NFF systemet.

 Tilleggstrening
o Som tillegg til trening og kamp i egen gruppe skal treningshospitering opp til høyere nivå tilbys bredt til kvalifiserte yngre spillere – pkt. ref b)

o Dersom kapasitet og effekter på kvalitet i eldre treningsgruppe gjør det nødvendig å begrense hospiteringen prioriteres de som er lengst fremme 
ferdighetsmessig av de kvalifiserte – ref pkt c) 

 Erstatningstrening
o Om nødvendig mht ledige dager for spilleren kan og bør treningshospitering opp (for eksempel en eller to økter i uka) som erstatter trening i 

eget alderstrinn vurderes avtalt for spesielt prioriterte kvalifiserte hospitanter. – ref pkt c)

Kamphospitering

 Kamp på høyre alderstrinn prioriteres i utgangspunktet foran både trening og kamp på lavere alderstrinn. Unntaksvis kan dog 
kampens ”nivå” eller ”viktighet” vurderes særskilt– ref pkt d).

 Aktuelle spillere for kamphospitering ”de helt spesielt gode og seriøse” ref pkt c).

 Marginalt ”gode nok” spillere ref pkt b) bør av breddehensyn ikke skyve ut spillere fra eldre lag i U-avd, men bare hospitere 
hvis problemer med i det hele tatt å kunne stille lag/avvikle kamp for lag over. (ref neste pkt.)

 I spesielle tilfeller vil enkelte årskull ha behov for å låne spillere for å kunne stille lag. Ved denne formen for kamphospitering 
er det viktig at sportslig-/ trenerkoordinator blir orientert og tar del i prosessen rundt hvordan dette skal gjøres.

For ordens skyld: kamp på høyere alderstrinn i TIF ungdomsavdeling eller TIF senioravdeling prioriteres også foran Bylags- trening på eget alderstrinn, 
men ikke foran samling/kamp i NFF systemet.

Oppflytting

• Oppflytting av U-spiller skal i utgangspunktet unngås av hensyn til spillerens treningsmengde, sosial tilhørighet og ansvar som 
”rollemodell” og drivkraft i egen gruppe.
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TIF sportslige virkemidler:

Hospitering
Senioravdeling  – spillere 17 år og eldre

• I hovedsak hospitering som for spillere i ungdomsavdelingen, men mht prinsippene skal ønsket 

kampresultat prioriteres opp i Snr. avd. 

Dette betyr at hospitering til A-lag, kan praktiseres uten garanti om spilletid.

• Direkte berørte trenere og Fotballformann vurderer, finner og avtaler opplegg for hospitering eller 

oppflytting fra Jr. til A-lag. Fotballformann avgjør hvis uenighet mellom berørte gruppers trenere.
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Faglig ressursgruppe

I TIF er gode trenere og ledere avgjørende fra A-lag til 6 åringene. 
Både klubb- og spillerutvikling stimuleres gjennom trenerutvikling. Trener-
kurs tilbys jevnlig, men vi ønsker også å gi trenere faglig oppfølging og 
videreutvikling i det daglige. 
Derfor har TIF i tillegg til lagstrenere engasjert en sterk faglig ressursgruppe:
• Fagansvarlig Barneidrett 6-12 år
• Trenerkoordinator Barnefotball 6-12 år
• Trenerkoordinator U-fotball 13-16 år
• Hovedtrener (Trenerkoordinator) Voksenfotball 17+ år

Samlet og innenfor hvert sitt avtalte ansvarsområde skal TIF faglig 
ressursgruppens medlemmer stimulere og sikre kvaliteten i TIF 
treningsgrupper/lag. Dette gjøres bl.a. ved oppfølging / bistand til 
planlegging, gjennomføring og evaluering av aktivitetene.  Ressursgruppa skal 
fungere som faglig samtalepartner/rådgiver/pådriver og har et spesielt ansvar 
for å følge opp at Sportsplanen etterleves. 
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Trenerforum

I TIF er siktemålet å gjennomføre Trenerforum 
minimum 10 ganger pr en sesong. 
Trenerforumet skal være et tiltak hvor målet er å 
utvikle treners og leders faglige kompetanse, 
samtidig som vi ønsker å skape et samlet miljø i 
klubben. 
Trenerforumet styres av Faglig ressursgruppe og kan 
fremstå i forskjellige former. Noen ganger vil det 
være felles for hele klubben, mens andre ganger 
kan vi dele i grupper. Eksempelvis Barnefotballen, 
Ungdomsfotballen og Jentefotball. 
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Hvordan vil klubben legge til rette for 
sportslig utvikling?

Klubben vil tilby følgende til sine spillere:
– Gode trenere
– Gode treningsfasiliteter
– Gode lagledere
– Et godt og åpent miljø
– Muligheter til å alltid bli bedre

Klubben forventer følgende av sine spillere:
– Gode holdninger
– Gode representanter for klubben
– Ønske å utvikle seg
– Man ønsker å spille andre gode
– Dersom spillere skal representere TIF i kamper eller turneringer, 

skal treningskontigenten være betalt innen forfallsdato.
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Treningsregler

– Alle er tilstede med ønske om å bli bedre
– Humør og lek
– Ballprioritet
– Kamplik trening (Konkurranse, Motstand, Rolletrening, Intensitet)
– Forutsetter at treningene skal benyttes til læring og ikke bare tilstedeværelse
– Alle hjelper til med å få satt opp øvelser og rigge ned 
– Full innsats slik at trenerne kan konsentrere seg om læring/utvikling og ikke 

aktivitetsledelse
– Etter trening - alle skal da ta med minimum et stk søppel fra banen og kaste 

dette i søppelkassen. Merkur og Trosvikbanen SKAL være en ryddig arena.

– I TIF praktiserer vi klubbstyrt treningstid. Klubben lager oppsett for 
treningstider i samråd med Snr-, U- og BIG- styret samt trenere og lagledere. 
Dette for å legge til rette for gode hospiterings- og utviklingsmuligheter. 
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Treningsoppbygging i TIF:

I TIF jobber vi med tre-delte treningsøkter: 
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TEKNISK Minimum 20 minutter
Mål: 350 touch på 
ballen per spiller

Være tydelig på hva vi 
trener på. Legg til 
rette for så mange 
touch som mulig!

Ta stikkprøver, og 
tell touch på en 
spiller. 

TEMA Mål: Skape bedre 
forståelse rundt temaet 
vi jobber med. 

Legge til rette for å 
mange situasjoner inn 
mot tema som mulig. 

Vær bevisst på 
coachingen din; 
fokus på tema!

SPILL Minimum 25 minutter
Mål: Sette spillerne i så 
mange kampsituasjoner 
som mulig!

Ta med oss øvelsene 
fra TEKNISK og TEMA 
inn i spillsekvensene. 

Coach mest på 
temaet, og mye 
positiv coaching. 
Forsterk positive 
bilder!



Spillerutvikling

Hos oss i Trosvik er vi opptatt av å alltid drive god spillerutvikling. En hver spiller hos oss i TIF skal ha muligheten til å bli 

bedre dersom han/hun ønsker det. Dette gjelder til en hver tid alle spillere i TIFs system. Alle skal ha muligheten til å bli

bedre. 

Det er trenerens og sportslig koordinatorer sitt ansvar å koordinere tiltak inn mot 

spillerutviklingen i hele klubben. Disse tiltakene utdypes senere i sportsplanen.  
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De som ønsker å bli veldig gode skal 
ha muligheten til å bli det. Klubben 
skal ha tiltak som: 
- SUS
- Hospitering
- Differensiering
- Frivillighetstrening i 

Barnefotballen

I tillegg skal klubben bidra til at 
spillere skal kunne delta på: 
- Bylagsaktivitet
- Kretslagsaktivitet

De som ikke har noe stort ønske om å 
bli veldig gode, men som ønsker å 
spille fotball skal alltid ha denne 
muligheten i TIF. Disse har da 
muligheten til å trene så ofte de vil 
med eget lag, i tillegg til å spille 
kamper. I Barnefotballen skal de spille 
sammen med alle andre, mens i 
Ungdomsfotballen vil de da ha 
mulighet til å spille på et breddelag. 



Keepertrening

I TIF skal det rulleres på keeperposisjonen (og andre posisjoner) i 
Barnefotballen. Dette for å gi spillerne og barna et større motorisk og 
fotballmessig reportoar. Motiver for å spille både utespiller og keeper, fordi 
man skal bli bedre på begge deler.  

I ungdomsfotballen kan man begynne smått med egen keepertrening og 
spesialisering, men det skal fortsatt rulleres til en viss grad. Det er viktig for 
keeperne å spille ute på banen til tider, når dette utvikler viktige ferdigheter 
som ballferdigheter, fotballforståelse og fysikk. En god variant kan være å stå i 
mål på et av lagene, mens man spiller ute på et annet. 

Konkret og målbevisst keepertrening skal praktiseres fra alderen 16 år i TIF. 
Frem til dette kan man begynne med «Keeper-intro», 
men det skal ikke trenes for mye på dette. 

Klubben har som siktemål å stille egen keeperansvarlig for hver sesong, som 
skal bidra til at dette gjennomføres godt. 
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SUS
I TIF har vi Spillerutviklingssamlinger, såkalt SUS. 
SUS er tiltak for TIF spillere i alderen 13-16 år, som er langt framme 
med fotballferdigheter og som også har best holdninger og best 
treningsfremmøte på sitt eget lag.
SUS er kun for de som ønsker å bli bedre til enhver tid. 

Uttak til SUS gjøres av Sportslig koordinator og trenerkoordinator U-
avd. i samråd med hovedtrenere på de aktuelle lagene. 

Siktemålet er å arrangere SUS en gang i uken. 

SUS treningen skal planlegges og gjennomføres av klubbens beste 
trenerkrefter.
SUS skal være et tiltak som er preget av høy kvalitet, godt forberedte 
økter og godt fokus.
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Frivillighetstrening BIG

Tiltak for de ivrigste spillerne i Barnefotballen 6-12 år. 

Minst en gang i måneden skal det arrangeres en ekstra 
treningsøkt, hvor alle som ønsker kan delta. 

Disse øktene skal bære preg av: 
- Differensiering
- Ferdighetsutvikling med ball i beina
- Utvikling av forståelse

Dette skal også være et tiltak hvor klubbens trenere kan 
komme og se, delta og være med på. 
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Senioravdelingen

Generelle spillprinsipper: 
• Ballen spilles basert på bevisste handlinger
• Frispilling sentralt i banen
• Skape overtall rundt ballfører
• Spille med høyt tempo og få touch
• Skal kunne mestre både innlegg og gjennombrudd

• Skal ofte forsvare seg høyt i banen med aggressivitet og hurtig 
forflytning

• Skal mestre lavt press og romprioritering
• Skal være godt organiserte og strukturerte 
• Skal alltid være løpssterke og aggressive. 
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A-lag

Team: 
Hovedtrener, Ass.trener, Keepertrener, Lagleder og Materialforvalter

Fire økter i uken + kamper

• A-laget skal alltid være en arena hvor unge, lokale spillere kan prøve seg i 3.div. 

• A-laget skal bruke garderober før og etter treninger og kamper. 

• A-laget skal være best i klubben på treningskultur og treningsgjennomføring. 

• A-laget skal ha lag i 3.divisjon, og 5.divisjon. 
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Junior
Team: 
Hovedtrener, Ass.trener x 2, Lagleder og Materialforvalter

TIF har siktemål om å ha to Jr. lag: Junior Utvikling og Junior Bredde. Det er samme trenerteam, men 
forskjell i aktivitet. Dette for å beholde alle så lenge som mulig. 

Jr. utvikling skal ha tre økter i uken + hospitering + kamp. 

Jr. utvikling skal så ofte som mulig være i 1.divisjon Østfold. 

Jr. Bredde skal ha to økter i uken + kamp. 

Spillere som skal være med på Junior Utvikling skal gjennom hospiteringstrakten. 

Hovedtrener Junior bestemmer sammen med Ass.trenere og Sportslig koordinator hvem som blir med i 
Jr. Utvikling-stallen. 

• Hospiteringsregler

– Jr.laget forholder seg til de samme kjørereglene som resten av klubben på hospitering. 

– Hovedtrener A-lag, Jr. trener og Sportslig koordinator bestemmer sammen hvem som skal 
hospitere, og hvor mye. 
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Junior – utviklingsmål teknikk

Spillerne skal kunne: 

- Slå pasninger på bevegende spiller med både innside og utside (5-30meter)

- Slå pasninger i luften med halvtliggende og strak vrist (15-35 meter)

- Føre ball med høyt tempo med innside, utside og såle av fot

- Ha gode første touch på ballen med innside, utside, såle, lår, bryst og hode

- Behandle ballen i luft, volley, halvvolley og halvsprett

- Heade ballen med god presisjon

- Vende hurtig og effektivt med ball i beina

- Avslutte på mål i forhold til hvor keeperen står med presisjon og kraft med innside, utside, hode, 

volley

- Ta fra motstanderen ballen ved å lede riktig, være aggressiv og forflytningsdyktig

- Kunne 2F-rollen godt, og kunne vinne ballen i den rollen
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Junior – utviklingsmål taktikk

Spillerne skal få en forståelse av: 

- Hvordan vi skaper overtall rundt ballfører

- Hvordan vi orienterer oss, og skaper god kroppsvinkel

- Hvor på banen det er rom, og hvilke rom vi prioriterer

- Alltid ha ny bevegelse etter en handling

- Kunne skjule valgene vi gjør offensivt (kamuflasje)

- Når skal vi angripe, og når skal vi holde ballen i laget

- Struktur i en 11’er i både høyt og lavt press

- Forståelse av hvem som er 1F og 2F, og hvordan rollene løses

- Kunne omstille fra høyt til lavt press, og motsatt

- Forstå pressøyeblikk

- Romforståelse og romprioritering

- Evnen til å orientere seg defensivt, og velge hvilket rom man prioriterer

- Vurdering av kampfaser – hvordan vinne kampen
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Junior– utviklingsmål fysikk

Vi trener på: 

• Balanse

• Hurtighet 3-25 meter

• Repeterende sprint m/ høy puls

• Stopp-teknikk

• Styrke i mage, rygg, hamstring, lyske, armer og legger

• Intervall-kondisjon

• Noe kondisjon med fokus på 02-opptak
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Junior – Rolleutvikling
«Vi jobber med disse ferdighetene i rolle»
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KEEPER 

Bra fysikk

Kommunikasjon

Pasningssikker

Tempo

Keeperteknikk

HØYREBACK 

Hurtig

Bra pasnings-/innleggsfot

God 1v1 begge veier

Posisjonering

Løpssterk

MIDTSTOPPER 

Bra i lufta

Hurtig

Pasningssikker

Fotballforståelse

God 1v1

Kommunikasjon

VENSTREBACK 

Venstrefot

Hurtig

Bra innleggsfot

God 1v1 begge veier

Posisjonering

Løpssterk

DEF. MIDTBANE 

Taklingssterk

Løpssterk

Hurtig

God fotballforståelse

Pasningssikker

SENTRAL MIDTBANE 

Pasningssikker

God forståelse

Hurtig

Løpskapasitet

OFF. MIDTBANE 

God teknisk

Kreativ

Løpssterk

Målfarlig

HØYREKANT 

Hurtig

God 1v1 off. 

Løpssterk

God innleggsfot

Målfarlig

VENSTREKANT 

Venstrefot

Hurtig 

God 1v1 off. 

Løpssterk

God innleggsfot

Målfarlig

SPISS 

God feilvendt

God i luften

God fysikk

Hurtig

Målteft

Gode avslutningsferdigheter

Mental styrke

Dribleferdigheter



Ungdomsfotballen!
13-16 år: 
GRUNNPRINSIPPER

• 90% av treningen skal være trening med ball og mange touch

• De siste 10 % skal bestå av hurtighetstrening og skadeforebyggende trening

• Alle øvelser og treninger skal gjennomføres med høyt tempo, høy 

intensitet og vanskelig motstand

• Det skal til en hver tid jobbes med begge ben

• Det skal differensieres i både kamp og trening

• Alle i kamptroppen skal spille minimum ¼-del av kampen. Ta heller ut 

mindre tropp og ruller etter iht treningsframøte! 

• Hospitering styres av Sportslig koordinator / trenerkoordinator.

• SUS er et ekstra tiltak for de mest ivrige og lengst fremme.

• Alle spillere skal dra hjem fra trening, og føle at de har utviklet seg. Dette 

skal igjen gjøre at de kommer tilbake! 
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Antall lag i Ungdomsavdelingen

Antall spillere: 12-20 20-30 30+

Antall lag: Et lag
(+ 7’er-lag)

To lag
(+ 7’er-lag)

Vurdere tre lag!
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Sportslig koordinator / Trenerkoordinator bør involveres rundt 

klubbens innmelding av lag før hver sesong. 



TIF-FOTBALL 13-16 år
• Generelle spillprinsipper:
• TIF spiller fotball basert på bevisste handlinger
• TIF setter alltid i gang kort bakfra, og forsøker å spille seg ut
• TIF spiller fotball med høyt tempo, hvor vi oppfordrer til spill på få touch
• TIF har spillere med god forståelse, som er flinke til å utnytte rom hos 

motstanderen
• TIF jobber alltid for å skape overtall rundt ballfører
• TIF løper alltid mer og raskere enn motstanderen
• TIF har gode relasjoner og er samspilte 
• TIF presser høyt i banen, men mestrer også lavt press
• TIF er aggressive og forflytningssterke uten ball

• I TIF spiller 
– 9’er-lagene 3-3-2
– 11’er-lagene 4-4-2 / 4-2-3-1 / 4-3-3
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16 år

Team: 
Hovedtrener, Ass.trener, Lagleder og Materialforvalter

Tre økter i uken + hospitering + SUS + kamp
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16 år– Utviklingsmål teknikk

Spillerne skal kunne: 

- Slå pasninger på bevegende spiller med både innside og utside (5-30meter)

- Slå pasninger i luften med halvtliggende og strak vrist (15-35 meter)

- Føre ball med høyt tempo med innside, utside og såle av fot

- Ha gode første touch på ballen med innside, utside, såle, lår, bryst og hode

- Behandle ballen i luft, volley, halvvolley og halvsprett

- Heade ballen med god presisjon

- Vende hurtig og effektivt med ball i beina

- Avslutte på mål i forhold til hvor keeperen står med presisjon og kraft med innside, utside, hode, 

volley

- Ta fra motstanderen ballen ved å lede riktig, være aggressiv og forflytningsdyktig

- Kunne 2F-rollen godt, og kunne vinne ballen i den rollen
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16 år – Utviklingsmål taktikk

Spillerne skal få en forståelse av: 

- Hvordan vi skaper overtall rundt ballfører

- Hvordan vi orienterer oss, og skaper god kroppsvinkel

- Hvor på banen det er rom, og hvilke rom vi prioriterer

- Alltid ha ny bevegelse etter en handling

- Kunne skjule valgene vi gjør offensivt (kamuflasje)

- Når skal vi angripe, og når skal vi holde ballen i laget

- Struktur i en 11’er i både høyt og lavt press

- Forståelse av hvem som er 1F og 2F, og hvordan rollene løses

- Kunne omstille fra høyt til lavt press, og motsatt

- Forstå pressøyeblikk

- Romforståelse og romprioritering

- Evnen til å orientere seg defensivt, og velge hvilket rom man prioriterer
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16 år – Utviklingsmål fysikk

Vi trener på: 

• Balanse

• Hurtighet 3-20 meter

• Repeterende sprint m/ høy puls

• Stopp-teknikk

• Styrke i mage, rygg, hamstring, lyske, armer og legger

• Intervall-kondisjon
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16 år – Rolleutvikling
«Vi jobber med disse ferdighetene i rolle»
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KEEPER 

Bra fysikk

Kommunikasjon

Pasningssikker

Tempo

Keeperteknikk

HØYREBACK 

Hurtig

Bra pasnings-/innleggsfot

God 1v1 begge veier

Posisjonering

Løpssterk

MIDTSTOPPER 

Bra i lufta

Hurtig

Pasningssikker

Fotballforståelse

God 1v1

Kommunikasjon

VENSTREBACK 

Venstrefot

Hurtig

Bra innleggsfot

God 1v1 begge veier

Posisjonering

Løpssterk

DEF. MIDTBANE 

Taklingssterk

Løpssterk

Hurtig

God fotballforståelse

Pasningssikker

SENTRAL MIDTBANE 

Pasningssikker

God forståelse

Hurtig

Løpskapasitet

OFF. MIDTBANE 

God teknisk

Kreativ

Løpssterk

Målfarlig

HØYREKANT 

Hurtig

God 1v1 off. 

Løpssterk

God innleggsfot

Målfarlig

VENSTREKANT 

Venstrefot

Hurtig 

God 1v1 off. 

Løpssterk

God innleggsfot

Målfarlig

SPISS 

God feilvendt

God i luften

God fysikk

Hurtig

Målteft

Gode avslutningsferdigheter

Mental styrke

Dribleferdigheter



15 år

Team: 
Hovedtrener, Ass.trener, Lagleder og Materialforvalter

Tre økter i uken + hospitering + SUS + kamper
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15 år – Utviklingsmål teknikk

Side 41

Spillerne skal kunne: 

- Slå pasninger på bevegende spiller med både innside og utside (5-30meter)

- Slå pasninger i luften med halvtliggende og strak vrist (15-35 meter)

- Føre ball med høyt tempo med innside, utside og såle av fot

- Ha gode første touch på ballen med innside, utside, såle, lår, bryst og hode

- Behandle ballen i luft, volley, halvvolley og halvsprett

- Heade ballen med god presisjon

- Vende hurtig og effektivt med ball i beina

- Avslutte på mål i forhold til hvor keeperen står med presisjon og kraft med innside, 

utside, hode, volley

- Ta fra motstanderen ballen ved å lede riktig, være aggressiv og forflytningsdyktig

- Kunne 2F-rollen godt, og kunne vinne ballen i den rollen



15 år– Utviklingsmål taktikk
Spillerne skal få en forståelse av: 

- Hvordan vi skaper overtall rundt ballfører

- Hvordan vi orienterer oss, og skaper god kroppsvinkel

- Hvor på banen det er rom, og hvilke rom vi prioriterer

- Alltid ha ny bevegelse etter en handling

- Kunne skjule valgene vi gjør offensivt (kamuflasje)

- Når skal vi angripe, og når skal vi holde ballen i laget

- Struktur i bakre 4’er

- Struktur i et midtbaneledd på 4

- Forståelse av hvem som er 1F og 2F, og hvordan rollene løses

- Forskjellen på høyt og lavt press

- Romforståelse og romprioritering

- Evnen til å orientere seg defensivt, og velge hvilket rom man prioriterer
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15 år – Utviklingsmål fysikk

Vi trener på: 

• Balanse

• Hurtighet 3-20 meter

• Repeterende sprint m/ høy puls

• Stopp-teknikk

• Styrke i mage, rygg, hamstring, lyske, armer og legger

• Intervall-kondisjon

«Obs! Spillere i denne alderen som vokser mye, bør ikke trene like mye fysisk som andre. 

Dersom det er noen spillere i denne kategorien, gi beskjed til Sportslig koordinator. 

God regel: En cm i måneden er kritisk. Da bør det gjøres grep. Følg opp og rapporterer!»
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14 år

Team:
Hovedtrener, Ass.trener x 2, og lagleder

To økter i uken + hospitering + SUS + kamper
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14 år– Utviklingsmål teknikk

Side 45

Spillerne skal kunne: 

- Slå pasninger på bevegende spiller med både innside og utside (5-30meter)

- Slå pasninger i luften med halvtliggende og strak vrist (15-35 meter)

- Føre ball med høyt tempo med innside, utside og såle av fot

- Ha gode første touch på ballen med innside, utside, såle, lår, bryst og hode

- Behandle ballen i luft, volley, halvvolley og halvsprett

- Heade ballen med god presisjon

- Vende hurtig og effektivt med ball i beina

- Avslutte på mål i forhold til hvor keeperen står med presisjon og kraft

- Ta fra motstanderen ballen ved å lede riktig, være aggressiv og forflytningsdyktig

- Kunne 2F-rollen godt, og kunne vinne ballen i den rollen



14 år– Utviklingsmål taktikk

Spillerne skal få en forståelse av: 

- Hvordan vi skaper overtall rundt ballfører

- Hvordan vi orienterer oss, og skaper god kroppsvinkel

- Hvor på banen det er rom, og hvilke rom vi prioriterer

- Alltid ha ny bevegelse etter en handling

- Kunne skjule valgene vi gjør offensivt (kamuflasje)

- Når skal vi angripe, og når skal vi holde ballen i laget

- Struktur i bakre 4’er

- Forståelse av hvem som er 1F og 2F, og hvordan rollene løses

- Forskjellen på høyt og lavt press

- Romforståelse og romprioritering

- Evnen til å orientere seg defensivt, og velge hvilket rom man prioriterer
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14 år – Utviklingsmål fysikk

Vi trener på: 

• Balanse

• Hurtighet 3-20 meter

• Repeterende sprint m/ høy puls

• Stopp-teknikk

• Styrke i mage, rygg, hamstring og lyske

«Obs! Spillere i denne alderen som vokser mye, bør ikke trene like mye fysisk som 

andre. Dersom det er noen spillere i denne kategorien, gi beskjed til Sportslig 

koordinator»
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13 år

Team: 
Hovedtrener, Ass.trener x 2, Lagleder

To treninger i uken + hospitering + SUS + kamper
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13 år– Utviklingsmål teknikk

Side 49

Spillerne skal kunne: 

- Slå pasninger på bevegende spiller med både innside og utside (5-25meter)

- Slå pasninger i luften med halvtliggende og strak vrist (20-40 meter)

- Føre ball med høyt tempo med innside, utside og såle av fot

- Ha gode første touch på ballen med innside, utside, såle, lår, bryst og hode

- Behandle ballen i luften, volley, halv-volley og halv-sprett

- Heade ballen med god presisjon

- Vende hurtig og effektivt med ball i beina

- Avslutte på mål i forhold til hvor keeperen står

- Ta fra motstanderen ballen ved å lede riktig, være aggressiv og 

forflytningsdyktig



13 år– Utviklingsmål taktikk

Spillerne skal få en forståelse av: 

- Hvordan vi skaper overtall rundt ballfører

- Hvordan vi orienterer oss, og skaper god kroppsvinkel

- Hvor på banen det er rom, og hvilke rom vi prioriterer

- Alltid ha ny bevegelse etter en handling

- Kunne skjule valgene vi gjør offensivt (kamuflasje)

- Forståelse av sideforsyvning, pushing og nekte bakrom

- Forståelse av hvem som er 1F og 2F, og hvordan rollene løses

- Forskjellen på høyt og lavt press

- Romforståelse og romprioritering

Side 50



13 år – Utviklingsmål fysikk

Vi trener på: 

• Balanse

• Hurtighet 3-15 meter

• Repeterende sprint

• Stopp-teknikk

• Styrke i mage, rygg, hamstring og lyske

«Obs! Spillere i denne alderen som vokser mye, bør ikke trene like mye fysisk som 

andre. Dersom det er noen spillere i denne kategorien, gi beskjed til Sportslig 

koordinator»
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Barnefotballen!
7-12 år: 
GRUNNPRINSIPPER

• 90 % av treningen skal være trening med ball og mange touch

• De siste 10 % skal bestå av motorikk, koordinasjon og hurtighet

• Lek er en viktig del av alle treninger - både med og uten ball. 

• Øvelsene skal gjennomføres med en form for motstand/begrensning

• Det skal til en hver tid jobbes med begge ben

• Det skal ikke differensieres i kamp, men det skal differensieres på trening

• Det skal praktiseres rullering på de forskjellige lagene innad i kullene

• Det skal praktiseres rullering på posisjon i barnefotballen

• Treningshospitering fra 11 års alder kvalitetssikres av Sportslig koordinator / 
Trenerkoordinator BIG – med dokumentert treningsframmøte som eneste 
krieterium.

• Påmelding av lag i hele barnefotballen gjøres av BIG i samråd med Sportslig 
koordinator / trenerkoordinator / fagansvarlig BIG.

• Alle spillere skal dra hjem fra trening, og føle at de har utviklet seg. 
Dette skal igjen gjøre at de kommer tilbake! 
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Antall lag i Barneavdelingen

Antall spillere: 10-15 16-25 26-40

Antall lag: 2 lag 3 lag 4-5 lag

Side 53

* Se neste side for detaljer og forutsetninger for eventuelt å melde på lag i årsklassen over)

Sportslig koordinator, trenerkoordinator BIG og fagansv. BIG bør 

involveres i klubbens innmelding av lag før hver sesong. 

Antall spillere: 10-15 16-25 26-40

Antall lag: 1 lag
(inkl. evt. lag påmeldt i 
aldersklassen over*)

2 lag
(inkl. evt. lag påmeldt i 
aldersklassen over*)

3-4 lag
(inkl. evt. lag påmeldt i 
aldersklassen over*)

3’er + 5’er

7’er



BIG - påmelding av lag opp en aldersklasse?

I TIF er det åpent for lag i Barnefotballen å melde på et lag i 
aldersklassen over. Dette laget vil da kalles for «Utfordringslaget».
Dette er en forsøksordning som videreføres for sesongen 2015.

For TIF BIG gjelder følgende for hvem som skal få tilbud om spilletid på 
eventuelt «utfordringslag»:

Dokumentert treningsfremmøte er eneste kriterium for deltagelse.
Det skal rulleres mye med mange ulike spillere og det skal ikke være 
et ekstra lag for det aktuelle kullet med ekstra kamper.

Dersom et årskull ønsker at klubben skal melde på ett lag opp en 
aldersklasse, skal dette vurderes sammen med Sportslig 
koordinator/Trenerkoordinator BIG. 
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Vintertrening

I den yngste delen av barnefotballen i TIF er vi også opptatt av allsidig 
trening. Fra 1. november til 1. mars skal 7-9 åringene i TIF ha tilbud om 
to økter i uken: 
- En økt med fotball utendørs på fotballbane
- En økt med allsidig trening, hvor andre idretter også kan være i 

fokus
Også 10-12 åringene bør tilbys en ukentlig økt allsidig trening – spesielt 
i vinterperioden.

Klubben ønsker å leie inn kvalifiserte trenere fra andre idretter til å 
kjøre allsidighetsøktene, mens kullets trenere og ledere har ansvaret 
for fotballøktene.

I tillegg til de to øktene, skal også lagene ha mulighet til å
gjennomføre en ekstra økt i uken, som er frivillig. Denne vil da
være i helgene. 
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TIF-FOTBALL 7-12 år
• Generelle spillprinsipper:
• TIF spiller fotball basert på bevisste handlinger (Ikke klarere eller slå langt 

uten adresse)
• TIF setter alltid i gang kort bakfra
• TIF spiller fotball med høyt tempo, hvor vi oppfordrer til spill på få touch
• TIF har spillere med god forståelse, som vet når de skal slå pasning, og når 

de kan drible. 
• TIF jobber alltid for å skape overtall rundt ballfører
• TIF løper alltid mer og raskere enn motstanderen
• TIF har god forståelse av første- og andreforsvarer 

• I TIF spiller 
– 5’er-lagene 1-2-1
– 7’er-lagene 2-3-1
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7 år (5’er):
«Introduksjon til fotball»
To treninger i uken + kamper

TEKNISK: «Alt gjennomføres med mange repetisjoner»

- Pasningsspill 1-5 meter

- Føring av ball

- Første touch på ballen med innsiden og utsiden

- Avslutning på mål fra 1-5 meter. «Sentre ned i hjørnet»

- Forsvarsspill: Presse ballfører, og forsøke å ta ballen

TAKTISK: «Vi coacher spillerne mye på dette»

- Forståelse: Å «være spillbar»

- Forståelse: Slå ballen til han/hun som er ledig

- Forståelse: Når motstanderen har ballen, og jeg er nærmest skal jeg 
forsøke å ta fra han ballen

FYSISK: «Vi jobber med dette i korte og intensive sekvenser»

- Koordinasjon og motorikk, samarbeid mellom hode/ben/kropp

- Hurtighet på korte avstander – 2-7 meter
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8 år (5’er):

«Videreutvikling av første året»
To treninger i uken + kamper
TEKNISK: «Mange repetisjoner med kvalitet»

- Pasningsspill med innsiden av fot 3-8 meter

- Pasningsspill med utsiden av foten 1-3 meter

- Føring av ball med innsiden, utsiden og sålen av foten

- Første touch på ballen med innsiden og utsiden

- Første touch på ballen med låret

- Heading

- Avslutning på mål fra 3-8 meter: «Sentre ned i hjørnet hardt»

- Forsvarsspill: Presse ballfører, og forsøke å ta ballen

- Forsvarsspill: Presse ballfører med aggressivitet og tempo

TAKTISK: «Vi coacher spillerne mye»

- Forståelse: Å «være spillbar» nærme ballfører

- Forståelse: Slå ballen til han/hun som er ledig i god posisjon

- Forståelse: Når motstanderen har ballen, og jeg ikke er nærmest må jeg fortsatt gjøre en jobb. 

- Forståelse: Vi er alltid bedre sammen

FYSISK: «Intensive sekvenser»

- Koordinasjon og motorikk, samarbeid mellom hode/ben/kropp

- Hurtighet på korte avstander – 2-10 meter

- Lære seg å ha høy puls i spill- og hurtighetsøvelser
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9 år (5’er):

«Starten på relasjoner»
To treninger i uken + kamper

TEKNISK: «Øvelsene gjennomføres med høyere tempo, og en form for motstand»

- Pasningsspill med innsiden på bevegende spiller

- Pasningsspill med utsiden av foten 3-5 meter

- Føring av ball med innsiden, utsiden og sålen av foten, med blikket opp

- Første touch på ballen med innsiden, utsiden, såle, bryst og lår

- Heading

- Vendingsteknikk med flere deler av foten

- Avslutning på mål, se på keeper og sett ballen dit det er plass

- Forsvarsspill: Presse ballfører, og forsøke å ta ballen

- Forsvarsspill: Presse ballfører med aggressivitet og tempo

- Forsvarsspill: Ligge riktig som andre forsvarer

- Gjennomføre alle tekniske øvelser med orientering

TAKTISK: «Vi coacher mye på dette, samtidig som spillerne skal erfare selv»

- Forståelse: Å «være spillbar» nærme ballfører

- Forståelse: Vi skal bevege oss masse, og skape overtall rundt ballfører

- Forståelse: God kroppsvinkel til ballfører

- Forståelse: Slå ballen til han/hun som er ledig i god posisjon

- Forståelse: Ny bevegelse etter pasning

- Forståelse: Alle spiller forsvar, og alle har en jobb

- Forståelse: Jeg må alltid orientere meg før jeg skal gjøre noe

FYSISK: «Alt skal skje i høyt tempo»

- Koordinasjon og motorikk, samarbeid mellom hode/ben/kropp

- Hurtighet – 3-10 meter
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10 år (5’er):

«Samspill»
To treninger i uken + kamper

TEKNISK: «Høyt tempo mot motstand og med orientering»

- Pasningsspill med innsiden på bevegende spiller

- Pasningsspill med utsiden på bevegende spiller

- Føring av ball med innsiden, utsiden og sålen av foten, med blikket opp og i høyt tempo

- Første touch på ballen med innsiden, utsiden, såle, bryst, lår og hode

- Heading

- Vendingsteknikk med flere deler av foten

- Avslutning på mål, se på keeper og sett ballen dit det er plass med kraft

- Forsvarsspill: Presse ballfører, og ta kontroll over situasjonen

- Forsvarsspill: Presse ballfører med aggressivitet og tempo

- Forsvarsspill: Ligge riktig som andre forsvarer, og presse når det blir din tur

- Gjennomføre alle tekniske øvelser med orientering og høyt tempo

TAKTISK: «Nå skal spillerne tenke mye selv. Vi bidrar»

- Forståelse: Vi skal bevege oss masse, og skape overtall rundt ballfører

- Forståelse: Orientere oss godt i forkant, og skape god kroppsvinkel

- Forståelse: Slå ballen til han/hun som er ledig i god posisjon

- Forståelse: Ny bevegelse etter handling

- Forståelse: Alle spiller forsvar, og alle har en jobb

- Forståelse: Jeg må alltid orientere meg før jeg skal gjøre noe

- Forståelse: Hvor er det rom på banen?

FYSISK: «Intensitet og tempo»

- Koordinasjon og motorikk, samarbeid mellom hode/ben/kropp

- Hurtighet – 3-15 meter

- Jobbe med repeterende sprint-ferdighet

- Jobbe med balanse

Side 60



11 år (7’er):

«Obs på fysiske forskjeller»
To treninger i uken + kamper + hospitering

TEKNISK: «Kvalitet og tempo med orientering mot motstand»

- Pasningsspill med innsiden på bevegende spiller

- Pasningsspill med utsiden på bevegende spiller

- Føring av ball med innsiden, utsiden og sålen av foten, med blikket opp og i høyt tempo

- Første touch på ballen med innsiden, utsiden, såle, bryst, lår og hode

- Heading

- Vendingsteknikk med flere deler av foten

- Avslutning på mål, se på keeper og sett ballen dit det er plass med kraft

- Forsvarsspill: Presse ballfører, og ta kontroll over situasjonen

- Forsvarsspill: Presse ballfører med aggressivitet og tempo

- Forsvarsspill: Ligge riktig som andre forsvarer, og presse når det blir din tur

- Gjennomføre alle tekniske øvelser med orientering, høyt tempo og motstand

TAKTISK: «Spillerne jobber mye med hodet selv»

- Forståelse: Vi skal bevege oss masse, og skape overtall rundt ballfører

- Forståelse: Orientere oss godt i forkant, og skape god kroppsvinkel

- Forståelse: Slå ballen til han/hun som er ledig i god posisjon

- Forståelse: Ny bevegelse etter handling

- Forståelse: Alle spiller forsvar, og alle har en jobb

- Forståelse: Jeg må alltid orientere meg før jeg skal gjøre noe

- Forståelse: Hvor er det rom på banen?

- Forståelse: Når skal jeg bruke et touch, og når skal jeg bruke fler?

FYSISK: «De skal begynne å bli hurtige og eksplosive»

- Koordinasjon og motorikk, samarbeid mellom hode/ben/kropp

- Hurtighet – 3-15 meter

- Jobbe med repeterende sprint-ferdighet
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12 år (7’er):

«Inngangen til Ungdomsfotball»
To treninger i uken + kamper + hospitering

TEKNISK: «God motstand skal gjøre øvelsene vanskelige»

- Pasningsspill med innsiden på bevegende spiller

- Pasningsspill med utsiden på bevegende spiller

- Føring av ball med innsiden, utsiden og sålen av foten, med blikket opp og i høyt tempo

- Første touch på ballen med innsiden, utsiden, såle, bryst, lår og hode

- Heading

- Vendingsteknikk med flere deler av foten

- Avslutning på mål, se på keeper og sett ballen dit det er plass med kraft

- Forsvarsspill: Presse ballfører, og ta kontroll over situasjonen

- Forsvarsspill: Presse ballfører med aggressivitet og tempo

- Forsvarsspill: Ligge riktig som andre forsvarer, og presse når det blir din tur

- Gjennomføre alle tekniske øvelser med orientering, høyt tempo og motstand

TAKTISK: «Spillerne begynner å bli smarte. Nå må vi presse dem på forståelse»

- Forståelse: Vi skal bevege oss masse, og skape overtall rundt ballfører

- Forståelse: Orientere oss godt i forkant, og skape god kroppsvinkel

- Forståelse: Slå ballen til han/hun som er ledig i god posisjon

- Forståelse: Ny bevegelse etter handling

- Forståelse: Alle spiller forsvar, og alle har en jobb

- Forståelse: Jeg må alltid orientere meg før jeg skal gjøre noe

- Forståelse: Hvor er det rom på banen?

- Forståelse: Når skal jeg bruke et touch, og når skal jeg bruke fler?

FYSISK: «Hurtighet, balanse og motorikk med høy puls»

- Koordinasjon og motorikk, samarbeid mellom hode/ben/kropp

- Hurtighet – 3-15 meter

- Jobbe med repeterende sprint-ferdighet

- Jobbe med balanse
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