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INNLEDNING 

 
Sandnes Ulf har utarbeidet en sportsplan som skal være et hjelpemiddel for trenere, lagledere og 
andre ressurspersoner som er involvert i klubbens årsklasser fra 5 til 16 år. Sportsplanen gir 
retningslinjer som er forankret i klubbens styre, og er derfor et styrende dokument som 
klubbens medlemmer og bidragsytere skal forholde seg til.  
 
Sandnes Ulf har i dag gode forutsetninger til å bli en ledende klubb innen både spillerutvikling 
og breddefotball. Klubben har et flott anlegg, med både grusbaner, kunstgress, stor stadion og 
store gressflater til disposisjon. Klubben skal være en foregangsklubb på breddefotball og 
utvikling av egne talent. Det er en målsetning for klubben å produsere flest mulig spillere til eget 
A-lag, og videre derifra til Norsk toppfotball. 
 
Barne og ungdomsavdelingen i klubben har omkring 600 gutter og jenter i alderen 5 – 16 år som 
aktiviseres regelmessig med fotballtrening. Sandnes Ulf deltar med over 60 gutt/jentelag i RFK 
sitt seriespill. Utover seriespill lokalt deltar smågutt/jente, gutt/jente og juniorlag i cuper og 
turneringer lokalt og i inn/-utland. Ca. 250 trenere og lagledere bidrar til at vi kan drive dette 
barne og ungdomsarbeidet i Sandnes. Trenerne og laglederne er med på idealistisk grunnlag. 
 
Sandnes Ulf skal være en fotballklubb som gir barn og ungdom et sunt fritidstilbud i trygge 
rammer. Klubbånden, kameratskapet, forståelsen av samarbeid, fair play og respekt for 
medmennesker skal ha høyt fokus. 
 
Leken og gleden skal stå i sentrum på alle nivåer i klubben. Gjennom leken og gleden fremmer vi 
utvikling og allsidighet på alle nivåer.  
 
Vi ønsker alle som er engasjert i klubben lykke til med arbeidet. 
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HOLDNINGER, INNSTILLINGER OG MILJØ 

 
Sandnes Ulf sine spillere skal med sin holdning og positive innstilling markere seg og laget sitt 
på og utenfor banen. Det holdningsskapende arbeidet skal kontenuerelig gis prioritet og være et 
sentralt element. 
 
Holdninger kan deles inn i to: 
 

 Holdninger som angår forholdet til andre 
 Holdninger som går på å sette krav til seg selv 

 
Begge typer holdninger er viktige for å bli en god fotballspiller. 
 
Trenere/ledere som viser at de er opptatt av holdningsskapende arbeid bidrar til å styrke 
fotballens anseelse. Å skape gode holdninger er oppdragelse i ordets beste betydning. Det er 
viktig for oss i Sandnes Ulf å påvirke barn og ungdom med positive impulser. Dette arbeidet skal 
ha høy prioritet i alle årsklassene, fordi det er lettere å skape positive holdninger enn å endre 
dårlige. 
 
Sandnes Ulf mener at spillerens holdning og innstilling er minst like viktig som utviklingen av 
spillerens ferdigheter. Dette betyr at vi i alle sammenhenger, på og utenfor banen, i trening og i 
kamp, skal legge vekt på dette arbeidet. 
 
Sentrale begreper for hver enkelt spiller, leder og trener i denne sammenheng vil være; 
 

 ANSVAR 
 RESPEKT 
 DISIPLIN 
 TOLERANSE 

 
 
Sentrale stikkord som bør vektlegges: 
 

Holdninger overfor seg selv: 
 Punktlighet i enhver sammenheng 
 Møte forberedt til trening og kamp 
 Positivt forhold til kosthold 
 Forståelse for nok hvile og søvn i kombinasjon med trening/kamp 
 Negativt forhold til rusmidler og tobakk 
 Unngå banning og lignende negative utbrudd 
 Ansvar for egen utvikling; møte på trening for å trene – ikke for å bli trent. 
 Selvstraffing må ikke forekomme 
 Være ærlig med seg selv, herunder å reflektere over egen treningsinnsats 
 Selvkritikk – positiv 
 Planlegge/strukturere all sin virksomhet (skole/trening etc.) 
 Ta skolegangen på alvor 
 Tåle seier og tap 

 



 
 

 
SPORTSPLAN BREDDEAVDELING SANDNES ULF 2010 – 2012 

 4 

Holdninger overfor medspillere: 
 Vær positiv/grei/kompis i alle sammenhenger 
 Gi ros og oppmuntring 
 Unngå kjeftbruk – godta at andre gjør feil 
 Fair play – god sportsånd 
 Samarbeid – lag spill 
 Vær ærlig og åpen 

 

Holdninger overfor motspillere: 
 Fair play – god sportsånd  
 Respekt 
 Takke motstanderen for kampen 

 
Holdninger ovenfor trener(e): 

 Respektere 
 Lytte 
 Samarbeidsvillig 
 Være åpen og ærlig 
 Gi klare tilbakemeldinger 
 Være kritisk – gjerne uenig, vurder tidspunktet for å ta det opp. Helst etter 

trening/kamp. 
 Ikke baksnakk treneren hvis man er uenig 

 

Holdninger ovenfor ledere: 
 Respekt 
 Positiv innstilling/ være positiv 
 Anerkjennelse/ lojalitet 

 
Holdninger ovenfor dommer/ regelverk: 

 Respekt 
 Godta alle avgjørelser  
 Aldri negative reaksjoner 
 Vær positiv 
 Ikke tøft å få kort 
 Takke dommeren for kampen 

 
Holdninger ovenfor klubben: 

 Klubbfølelsen 
 Være stolt av klubben din 
 ”Vi” følelse = samhold 
 Si ja – når klubben ber deg om en tjeneste 
 Det er mange som på et idealistisk grunnlag jobber for at du skal ha det gøy med 

fotballen  
 Ikke forlang 
 Vi skal være en god ambassadør for klubben gjennom god oppførsel i alle sammenhenger 

hvor man representerer Sandnes Ulf 
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Sandnes Ulf er av den klare oppfatning at en spillers holdninger kan være helt avgjørende for; 
 

1. Hvor god han / hun selv kan bli 
2. Hvor gode lagkameratene og laget kan bli 
3. Hvor godt miljøet på hans / hennes lag kan være. 

 
 

MÅLSETTING FOR BARNE OG UNGDOMSVIRKSOMHETEN I SANDNES ULF 

 

 
 
Sandnes Ulfs barne- og ungdomsavdeling har en todelt målstruktur, hvor både bredde og 
talentutvikling skal vektlegges like mye.  
 
Det innebærer følgende: 
 

 Klubben skal utvike spillere til Sandnes Ulf sitt A-lag og norsk toppfotball. 
 

 Klubben skal gi flest mulig gutter og jenter i alderen 5 -16 år et attraktivt 
aktivitetstilbud innen fotball. 

 
Ut over dette har klubben følgende målsettinger: 
 

 Rekruttere tidligere spillere i klubben som trenere, ledere og dommere.  
 

 Utvikle/ utdanne trenere, ledere og dommere til virke i Sandnes Ulf. 
 
Sandnes Ulf skal gi alle en positiv opplevelse gjennom fotballen, noe som igjen fører til trivsel, 
trygghet og et varig engasjement innenfor fotballen. 
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Sandnes Ulf skal påvirke våre spillere til å ta ansvar overfor seg selv og andre i og utenfor 
fotballmiljøet. 
 
Sandnes Ulf skal holde høy kvalitet på spillerutviklingen og dermed øke mulighetene for å få 
frem gode spillere. 
 
Sandnes Ulf skal tilby spillerne i klubben et sportslig tilbud som tar utgangspunktet i den enkelte 
spiller ut i fra alder, ferdighetsnivå og ambisjoner. 
 
Sandnes Ulf skal fremme et godt samarbeid med klubber det er naturlig å samarbeide med. 
Klubben skal ikke ”fiske” aldersbestemte spillere fra omkringliggende klubber. Tilsig av 
aldersbestemte spillere som ønsker overgang fra andre klubber kan tillates unntaksvis, men 
forutsetter godkjenning av breddeutvalget.  
 
 
 
 
 

5 BUD FOR VINNERE. 
 

VINNEREN ER ALLTID EN DEL AV LØSNINGEN. 
TAPEREN ER EN DEL AV PROBLEMET. 

 
VINNEREN SIER ALLTID ”LA MEG GJØRE DET FOR DEG”. 

TAPEREN SIER ALLTID ”DET ER IKKE MITT PROBLEM”. 
 

EN VINNER SER MULIGHETER I ALLE PROBLEMER. 
TAPEREN SER PROBLEMER I ALLE MULIGHETER. 

 
VINNEREN SER DYKTIGE FOLK RUNDT SEG SOM EN RESSURS. 

TAPEREN SER DYKTIGE FOLK SOM KONKURRENTER 
 

VINNEREN HAR ALLTID EN PLAN. 
TAPEREN HAR ALLTID EN UNNSKYLDNING. 

 
AV NILS ARNE EGEN 
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RETNINGSLINJER  SANDNES ULF  6 – 12 ÅR 

 
Barnefotballen i alderen 5 – 12 år utgjør mesteparten av medlemmene i klubben. 
Treningsopplegget til denne aldersgruppen kaller vi Ulf-skolen. Klubbens målsetning er å gi 
barn et attraktivt og sunt tilbud, som er av en slik kvalitet at vi beholder flest mulig spillere i 
overgangen fra barne- til ungdomsfotballen. 
 
Klubben skal ha en rød tråd i treningsarbeidet gjennom hele klubben, fra barnefotballen til 
juniorlag. Sandnes Ulf har sin egen Ulf-skole mappe med forslag til øvelser. Denne mappen skal 
benyttes av foreldre som er frivillige trenere. Klubben har også annet tilgjengelig materiale for 
foreldretrenere. For å trene de yngste lagene, er klubben helt avhengig av hjelp fra foreldre.  
 
Trening på basisferdigheter i barnefotballen vil gjøre at man enklere mestrer andre oppgaver 
innen ungdomsfotballen. Dette fordi man får en basis teknikk i ryggmargen, noe til å bygge 
videre på. Ikke minst blir fotball en gøy aktivitet når man mestrer den. 
 
Klubben har ambisjoner om på sikt å lage ferdige treningsopplegg for de unge lagene, slik at en 
trener enkelt kan plukke ut hele treninger for sitt lag. Det er viktig at foreldretrenere er lojale i 
forhold til klubbens føringer for trening av aldersbestemte lag. På denne måten bidrar man til å 
gi alle barna samme forutsetninger når de kommer opp på eldre aldersbestemte lag. 
 
Klubben har ambisjoner om å ha samlinger for trenere i Ulf-skolen 1-3 ganger pr. år. Dette skal 
sikre at man videreutvikler trenerne man benytter på barnetrinnet. Slike samlinger gir 
anledning til å vise ønskede øvelser, både for korrekt progresjon i øvelsene og eventuelt nye 
elementer. 
 
Sandnes Ulf 5 – 12 år skal ha eget trenerforum hvor lagledere og trenere samles jevnlig. 
Barneleder Sandnes Ulf skal være koordinator for dette arbeidet. 
 
Sandnes Ulf har besluttet at aldersbestemte lag fra 5 – 12 år, skal ha følgende antall organiserte 
treninger pr. uke: 
 

 5 – 8 år, 1- 2 trening + 1 kamp 
 9 -12 år, 2- 3 treninger + 1 kamp 

 
(Ukentlige kamper er bare aktuelt i fotballkretsens serieperioder, men turneringsspill kan 
forekomme hele året) 
 
Aldersbestemte lag på samme årstrinn skal trene til samme tider på samme treningsfelt. Dette 
skal bidra til at alle barn på samme alder har en felles arena der de spiller fotball. Trenerne skal 
tidlig innlede samarbeid. Klubben har ambisjoner om ikke å skape ”skått” mellom lagene. Dette 
innebærer at trenere i samme årsklasse tidlig skal jobbe i team. På sikt skal dette stimulere til 
smidige overganger og sammenslåing av lag når barna blir eldre.  
 
For å stimulere dette teamarbeidet ønsker klubben at trenere på samme alderstrinn fra 5 år og 
oppover, samarbeider tett og blir enige om treningsopplegget.  
 
Hvert alderstrinn skal ha en egen koordinator som er alderstrinnets kontaktperson mot klubben 
og møter i Koordinatorforum.  
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Koordinators ansvarsområder 
 

 Følge opp at trenerne på alderstrinnet følger klubbens føringer og intensjoner 
 Administrere lag og ledere 

o Opprette nye lag etter behov 
o Skaffe trenere og lagledere til nye lag 
o Informere nye lagledere om klubbens regler og rutiner 
o Forberede og lede lagledermøte for alderstrinnet ved sesongstart og eventuelt 

senere i sesongen hvis behov. Kalle inn nødvendige ressurspersoner fra klubben 
til møtet (Breddeleder, Administrasjonsansvarlig osv.) 

o Kontinuerlig følge opp gjeldende oversikt over lagledere og fange opp nye 
opplysninger. Melde dette til webansvarlig (2012: Sven Augustsson) 

 Ta imot nye spillere og skaffe kontakt med aktuelle lag 
 Henvise til nettsiden for innmeldingsskjema til nye spillere + foreldreinformasjon 
 Oppfølging av nye spillere til de er vel etablert på et lag 
 Oversikt over antall spillere på de ulike lag og trinnet totalt. Oppfølging av lagledere for 

kontinuerlig oppdatering av medlemsweb 
 Koordineringsansvar for omrokering av lag på alderstrinnet 
 Frembringe hospiteringssaker for Breddeleder – eventuelt møte i Breddeutvalget for 

orientering om aktuelle spillere 
 Koordinere påmelding til turneringer for alderstrinnet og melde dette inn til klubben  
 Opprette og koordinere ekstratreninger / fellestreninger 
 Sørge for at alle ledere på trinnet har levert politiattest 

 
 
Klubben ønsker også at hele alderstrinnet på enkelte treninger blandes og gjennomfører 
fellestreninger, der hele trenerteamet jobber sammen. Når det gjelder slike fellestreninger for 
12 åringer, kan spillerne med fordel starte forsiktig tilvenning for 11èr fotball. Treningene skal 
legges opp slik at de virker stimulerende på både spillere og trenere. 
 
Det er viktig å ha et realistisk ambisjonsnivå i forhold til klubbens størrelse og målsetninger. 
Barn som ønsker å kombinere fotball med andre fritidsaktiviteter skal ha muligheten til det.  
 
Klubben presiserer at barna på aldersbestemte lag fra 5 – 12 år skal ha tilnærmet like mye 
spilletid på kamper. Unntak kan gjøres på de eldste lagene dersom spillere mangler motivasjon 
og gjentatte ganger ikke møter til obligatoriske treninger. I slike tilfeller skal spilleren opplyses 
om dette av treneren før det senere kan iverksettes tiltak. 
 
Trenere og ressurspersoner skal tilpasse seg klubbens målsetninger, ikke motsatt. 
 
Barn som av ulike grunner ønsker mer fotball stimuli, oppfordres til å delta på klubbens fotball 
fritidsordning eller klubbens ekstratrening dersom de fyller vilkårene for dette. 
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FOTBALLFRITIDSORDNING - FFO 

 
Sandnes Ulf tilbyr fotballfritidsordning til barn mellom 
7 – 12 år. Ordningen er velprøvd, evaluert og får gode 
tilbakemeldinger. Konseptet bygger på en videreføring 
av ”skolefritidsordning”. Ved Sandnes Ulf sin 
fotballfritidsordning får barna et sunt måltid mat og 
fotball tilpasset nivå og motivasjon.  
 
Elever ved fotball fritidsordning velger selv om de vil delta 1, 2 eller 3 ganger i uken. 
Åpningstiden er mellom klokken 1200 og 1630. Dette er et tilbud til dem som av ulike grunner 
ønsker et utvidet tilbud med fotball. Tilbudet er forbundet med en kostnad, avhengig av hvor 
hyppig en benytter tilbudet. For å benytte FFO tilbudet er medlemskap i klubben en 
forutsetning. 
 
Fotball fritidsordning er også et bidrag i Sandnes Ulf sin talentutvikling. Talentutvikling på dette 
nivået handler om å gi barn fotballstimuli de dagene det ikke er ordinære treninger. Ved å 
kombinere ordinære treninger og fotballfritidsordning får barna trene fotball under kyndig 
veiledning nesten hver dag. 
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RETNINGSLINJER SANDNES  ULF 13 – 16 ÅR 

 
Ungdomsfotballen kjennetegnes først og fremst ved at det finnes mange ulike målgrupper med 
forskjellige ønsker, motiv og ambisjoner. Blant gutter og jenter i alderen 13-16 år finnes det en 
del spillere med store ambisjoner, og som trener svært målbevisst for å nå lengst mulig.  I den 
samme aldersgruppen finnes det svært mange med motiv og ønsker om å spille fotball et par 
ganger i uken i et godt og sosialt miljø. 
 
Det er viktig at fotballtilbudet til barn og ungdom tilrettelegges slik at vi beholder så mange som 
mulig - lengst mulig. I tillegg skal de som har ambisjoner og lyst til å bli gode få de 
utviklingsmulighetene og utfordringene de behøver.  
 
For å få fram gode spillere og samtidig ta vare på alle, må det differensieres (gi et ulikt tilbud) i 
forhold til ferdigheter.  Dette behøver ikke å gå på bekostning av spillerutviklingen. 
Utfordringen blir derfor å tilrettelegge et fotballtilbud som ivaretar alles ønsker og behov. 
Kompetanse på trener- og ledersiden er her en forutsetning.  
 
Aldersbestemte lag på samme årstrinn skal trene til samme tider på samme treningsfelt. Dette 
skal bidra til at alle på samme alder har en felles arena der de spiller fotball. Trenerne skal fra 
tidligere ha innledet et godt samarbeid på tvers av lagene. På denne måten skal trenerne av disse 
aldersbestemte lagene jobbe i ”team”. Dette skal stimulere til smidige prosesser når spillerne 
etter hvert skal fordeles på førstedivisjonslag og andredivisjonslag.  
 
For å stimulere dette teamarbeidet ønsker klubben at trenere på samme alderstrinn møter 15 
min før trening og blir enige om dagens fokusområde. Klubben ønsker også at hele alderstrinnet 
på enkelte treninger blandes og gjennomfører fellestreninger der hele trenerteamet jobber 
sammen. På slike treninger kan det være hensiktsmessig å differensiere spillere ut fra 
motivasjon og nivå. Slike fellestreninger for de eldste barna må vurderes for hvert enkelt 
alderstrinn. Dersom lagene allerede er differensiert i forhold til første og andre divisjon er det 
ikke sikkert at fellestreninger gir ønsket effekt. Treningene skal legges opp slik at de virker 
stimulerende på både spillere og trenere. 
 
Koordinatorene på de ulike års trinn må ha en tett og god dialog med trenere og spillere. Gode 
erfaringer fra tidligere år må videreføres samtidig som klubben skal utvikles videre. 
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JENTER OG GUTTER 13 – 16 ÅR 

 
Ved overgang til 13-års lag er det en overgang fra 7er fotball til 11er fotball. Dette innebærer en 
viss sammenslåing av lag. Overgangen fra 7 til 11 spillere, større bane og nye lag gir utfordringer 
i forhold til å beholde spillerne.  
 
Sandnes Ulf har ambisjoner om å ha 4 – 5 lag for gutter 12-år. Ved overgangen til 13-års lag er 
det et mål for klubben å stille med 2 – 3 lag. Hvilken divisjon 13-års lagene skal påmeldes i, skal 
være en dialog mellom trenere og klubben. 
 
Sandnes Ulf har ambisjoner om å ha 1 – 2 lag for jenter 12-år. Ved overgangen til 13-års lag er 
det et mål for klubben å stille med minimum 1 lag. Hvilken divisjon 13-års laget skal påmeldes i 
skal være en dialog mellom trenere og klubben. 
 
Klubben presiserer at alle barna på aldersbestemte lag 13 år skal ha spilletid på kamper. Unntak 
kan gjøres dersom spillere mangler motivasjon og gjentatte ganger ikke møter til obligatoriske 
treninger. I slike tilfeller skal spilleren informeres om det på forhånd før det iverksettes tiltak. 
 
I årsklassene 14 og 15/16 år har klubben en målsetning å stille med minimum 1 lag for jenter og 
2 lag for gutter. 
 
Hvilken divisjon jentelagene skal meldes på i skal avgjøres i dialog mellom trenere og klubben. 
 
Hvilken divisjon guttelagene skal meldes på i skal avgjøres i dialog mellom trenere og klubben. I 
utgangspunktet bør klubben stille med et førstedivisjonslag og et andredivisjonslag i hver 
årsklasse. 
 
I årsklassene 13, 14 og 15/16 år har klubben besluttet at spillerne på lagene skal differensieres 
ut fra nivå og motivasjon. Internt på de enkelte lag skal den enkelte spiller ivaretas og motiveres 
på en optimal måte. Dette innebærer blant annet at alle spillere i disse årsklassene skal ha 
spilletid på kamper. Unntak kan gjøres dersom spillere mangler motivasjon og gjentatte ganger 
ikke møter til obligatoriske treninger. I slike tilfeller skal spilleren informeres om det på forhånd 
før det iverksettes tiltak. 
 
Sandnes Ulf 13 - 16 år skal ha eget trenerforum hvor lagledere og trenere samles jevnlig. 
Klubbens trenerkoordinatorer skal koordinere dette arbeidet. Klubbens trenerkoordinatorer 
skal også være premissleverandører for hvordan arbeidet med aldersbestemte lag skal 
gjennomføres. 
 
Klubbens målsetning er å legge til rette for ”Elite” satsning for 1 lag for både jenter og gutter 
15/16. Dette innebærer bruk av resurser og tett samarbeid med apparatet som ivaretar A-Lag 
og Junior lag på toppnivå i Sandnes Ulf.  
 
Sandnes Ulf har ambisjoner om å innlede tett samarbeid med nærliggende klubber for å kunne gi 
et bedre tilbud til jenter / damer fra 15 år og oppover. Dette arbeidet er i en startfase og vil ha 
høyt fokus i tiden framover. 
 
I Sandnes Ulf skal trenere og ressurspersoner tilpasser seg klubbens retningslinjer. Samtidig 
skal de oppfordres til å komme med konstruktive tilbakemeldinger, slik at klubben kontinuerlig 
kan revidere og utvikle målsetninger og strategier. 
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SANDNES ULF EKSTRATRENING 9 – 16 ÅR 

 
Sandnes Ulf har besluttet at aldersbestemte lag fra 9 - 16 år, skal ha en ”grunnpakke” med 
følgende antall organiserte treninger pr. uke: 
 

 Jenter og gutter 9 – 16 år, 2 – 3 trening + 1 kamp 
 
Klubben ønsker med dette grepet å beholde spillere som har et moderat ambisjonsnivå eller som 
ønsker å kombinere fotball med andre fritidsinteresser. 
 
Dette grepet skal ikke gå på bekostning av klubbens talentutvikling. Klubben gjennomfører en 
dag gratis ekstratrening i uken, for jenter og gutter 11 – 12 år.  
 
Deltakelse på Sandnes Ulf Ekstratrening forutsetter fullt oppmøte ellers i uken, ved spillernes 
respektive lag. Det aksepteres ikke at spillere uten gyldig grunn, utelater treninger med laget, for 
så å møte opp på ekstratreningen. Ekstratreningen skal være for de mest treningsivrige, der de 
får en optimal stimulering. Nivået skal være tilpasset den enkelte. 
 
Ekstratreningen skal differensiere spillerne på tvers av alder, kjønn og opprinnelige lag. På 
denne måten skal flest mulige bli utfordret i et trygt miljø der nivået er høyere enn på deres 
respektive lag. Denne difrensieringen er et viktig virkemiddel i klubbens talentutvikling. 
Ekstratreningen skal være åpen for alle som har gjennomført grunnpakken. Det skal ikke stilles 
krav til nivå og ferdigheter, men det forutsettes høy motivasjon og god disiplin.  
 
Klubbens aldersbestemte spillere som utmerker seg vil i tillegg få tilbud om ytterligere ”talent-
treninger” med Bylaget, sonelag, kretslag og hospiteringsordninger. 
 
Ekstratreningen skal administreres og ledes av en representant fra klubben. Lederen skal ha 
med seg et trener-team som skal drive talentutvikling på et seriøst nivå. Trener-teamet skal 
bestå av en blanding av trenere fra aldersbestemte lag, spillere på A-laget til Sandnes Ulf og 
andre utvalgte ressurspersoner.  
 
På denne måten ønsker klubben å utnytte kombinasjonen av trenere som allerede kjenner 
spillerne, nye impulser fra andre trenere (A-lag spillere), og andre ressurspersoner som kan 
bidra til å heve nivået. 
 
Klubben presiserer at de spillere som velger ikke å benytte seg av ekstratrening, men heller 
følger ”basispakken”, allikevel skal ha spilletid på kamper. 
 
Sandnes Ulf Ekstratrening er en forsøksordning som har til hensikt å gi ekstra stimuli til dem 
som er motiverte for det. Ved å gi dette tilbudet håper klubben å kunne ivareta både bredde og 
talentutvikling på en bedre måte. For og lykkes er klubben avhengig av en positiv innstilling, og 
et godt samvirke, fra lojale trenere og ressurspersoner. 
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FOTBALLSKOLER / TURNERINGER 

 
I mange år har Sandnes Ulf arrangert fotballskoler for barn og unge i alderen 6 - 13 år. 
Fotballskoler er en stor opplevelse for alle involverte og en glimrende anledning for barn fra 
Sandnes og omegn til å komme sammen og lære mer om fotball. 
 
Klubben arrangerer fotballskoler i skolens sommer-, høst- og vinterferie. Til sammen samler 
disse skolene flere hundre fotballinteresserte gutter og jenter. 
 
Instruktører er Sandnes Ulfs egne junior- og A-lagsspillere, samt andre ressurspersoner. Barna 
gis dermed en gyllen mulighet til å lære av våre egne toppspillere. 
 
I tillegg til treningen får de påmeldte hver dag også et sunt måltid med mat og drikke. 
 
Klubbens aldersbestemte lag deltar dessuten på flere ulike turneringer gjennom året. Det er 
verdt å nevne den viktigste av dem, SandnesGrase. 
 
SandnesGrase er en av Rogalands aller største sommerturneringer, og har blitt arrangert årlig 
siden 1990. Opp igjennom årene har turneringen vokst kraftig og omfatter lag fra Flekkefjord i 
sør til Stord i nord. Til sammen deltar over 2000 spillere i tillegg til lagledere og andre foresatte! 
 
Turneringen arrangeres den første helgen i september og er av mange små fotballspillere regnet 
som et av sesongens virkelige høydepunkter.  
 
Sandnes Ulf skal videreføre de gode tradisjonene med fotballskoler og turneringer. 
 

KEEPERTRENING 

 
Sandnes Ulf ønsker å øke fokuset på keepertrening. Denne type trening skal spisses og tilbys 
enkelte spillere som deltar ved Sandnes Ulf Ekstratrening. Dette innebærer at i aldersklassene 
10 – 16 år gjennomføres det egne keepertreninger en dag i uken. 
 
Klubben har også ambisjoner om å tilby spillere ved de eldste aldersbestemte lagene ved Ulf-
skolen keepertrening. Det vil på sikt bli gjennomført en prøveordning med spisset keepertrening 
i forkant eller etterkant av den ordinære Ulf-skolen. 
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HOSPITERING AV SPILLERE I ALDERSBESTEMTE KLASSER 

 
Hospitering av spillere er en utfordring i mange klubber. Det finnes mange forskjellige løsninger, 
og ingen fasit på hva som er best. Det er imidlertid ingen tvil om at noen fotballspillere har 
behov for å spille med bedre og sterkere medspillere, både i trening og kamp for å utvikle seg 
videre. Hospitering må styres og følges opp for å oppnå optimal utvikling. 
 
De fleste har hørt om hospitering og mange har et forhold til det. Noen forbinder det med noe 
positivt andre med noe negativt. Her er det mange ulike erfaringer. 
 
Noe av det vanskeligste med hospitering av spillere, er utvelgelsen av hvem som skal hospitere 
til et lag over sin årsklasse. Det er vanskelig å foreta en objektiv og rettferdig utvelgelse av hvem 
som skiller seg ut på en slik måte at det er mest hensiktsmessig med hospitering. Det gjør ikke 
utvelgelsen noe enklere at det er foreldrene til spillerne som skal foreta utvelgelsene. 
 
Sandnes Ulf har besluttet følgende: 
 

 I aldersklassene 5 – 10 år skal det i utgangspunktet ikke forekomme hospitering. Disse 
trener og spiller kamp med sine respektive lag. 

 
 I aldersklassene 11 – 16 år kan det ved spesielle tilfelle hospiteres opp en årsklasse. For 

at en spiller skal kunne hospitere opp en årsklasse stilles det følgende vilkår: 
 

1. Spilleren må ønske det selv. (Spillerens ønske skal stå i fokus) 
2. Spilleren sine foresatte må ønske det. 
3. Treneren for laget til spilleren må ønske det. 
4. Treneren for laget spilleren skal hospitere opp til må ønske det. 
5. Hospiteringen må være godkjent av klubbens breddeutvalg. (Breddeutvalget avgjør både 

ved enighet og uenighet om hospiteringen skal iverksettes. Trenerkoordinator er 
breddeutvalgets representant opp i mot trenere og spillere). 

 
Vilkår 1, 2, 3, 4 og 5 bør være til stede før en hospitering kan iverksettes. Vilkår 1, 2, 4 og 5 må 
være til stede før en hospitering kan iverksettes. 
 
I forkant av en hospitering må det være en åpen og god kommunikasjon mellom partene. 
Opplegget og forutsetningene rundt hospiteringen må klarlegges.  
 
For å lykkes med hospitering er det nødvendig med individualisering. Dette innebærer at det for 
hver enkelt hospitering må vurderes om spilleren skal flyttes opp en årsklasse permanent, eller 
om spilleren skal veksle mellom to årsklasser etter en forhåndsdefinert modell. Spillerens ønske 
og behov skal stå i fokus. 
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TOPPING AV LAG 

 
Topping av lag er tradisjonelt vanlig etter hvert som aldersbestemte lag blir eldre. Ved ikke å 
toppe lagene blir resultatene dårligere. Sandnes Ulf ønsker å drive god spillerutvikling og 
samtidig redusere frafallet på aldersbestemte lag. På aldersbestemte lag ønsker klubben å sette 
spilleren i sentrum – og ikke resultatene. 
 
For å lykkes med dette vil klubben gi de beste spillerne utfordringer ved differensiering på 
fellestreninger, ekstratreninger, deltakelse på byprosjekt / sonelag / kretslag, samt individuelle 
tilpassede hospiteringsordninger. 
 
Fra 13 år og oppover vil spillerne fordeles på førstedivisjonslag og andredivisjonslag, ut fra 
ferdigheter og treningsiver. Den enkeltes ambisjonsnivå skal også vektlegges i forhold til hvilket 
lag vedkommende skal spille på. Det er et mål at alle spillerne skal få de nødvendige utfordringer 
for å kunne trives, og for å kunne utvikle seg i tråd med egen ønske. 
 
Dette innebærer at de spillerne som har høyest ferdigheter og treningsiver etter hvert vil bli 
samlet på 1. Divisjonslagene. Mens de med et lavere ambisjonsnivå og ferdighetsnivå blir samlet 
på 2. Divisjonslagene. Klubben presiserer at uavhengig av hvilke divisjon det spilles i skal 
klubbens føringer om spilletid følges. 
 
Klubben presiserer at det ikke er optimal spillerutvikling å stille til kamp med store tropper, selv 
om der er anledning til å foreta mange bytter i aldersbestemt fotball. De spillere som gjentatte 
ganger får minimum spilletid vil naturligvis sakte men sikkert sakke akterut i forhold til 
ferdigheter. 
 
Lagene med mange spillere oppfordres derfor til å rullere på troppen som stiller på kamp. På 
denne måten kan de som ikke stiller på kamp heller gjennomføre en effektiv treningsøkt. Dette 
vil bidra til mer ballberøring og dermed bedre spillerutvikling. 
 
Klubbens spillerutvikling rangeres foran ambisjoner om å vinne kretsmesterskap i 
aldersbestemte klasser. Dette vil på sikt fremme gode prestasjoner og gode resultat. 
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TALENTUTVIKLING / ”FATTA” / BYPROSJEKTET 

 

 
 

TALENTUTVIKLING 

Talentutvikling og identifisering av talent er en utfordrende og krevende jobb. Klubben har 

kommet til en erkjennelse av at definering av potensielle ”talent” kan være aktuelt i hele den 

aldersbestemte perioden. Derfor skal alle få muligheten til å vise sitt talent. Enkelte trenger 

kort tid, andre trenger lang tid. Det er en viktig balansegang at alle skal bli ivaretatt, samtidig 

med at de med rask progresjon ikke skal bli hemmet av dem som ikke har rask progresjon. 

”FATTA”  
FATTA er forkortelsen på noen viktige stikkord som skal ha høyt fokus i aldersbestemt fotball og 
talentutvikling generelt. Disse stikkordene skal alle trenere og spillere i Sandnes Ulf ha med seg, 
som en rød tråd i gjennom trening og kamp. 
 

 Fotballforståelse:   
o Evnen til å ta riktige handlingsvalg med og uten ball.     

 
 Arbeidskapasitet: 

o Den duellstyrke og løpskraft som rollen krever.     
 

 Tempo: 
o Tiden du bruker fra deg oppfatter situasjonen og fram til handling, samt 

Bevegelseshurtighet med og uten ball. 
 

 Teknikk: 
o Måten du utfører handlingsvalgene på. 

 
 Attityde: 

o Spillerens holdninger, tålmodighet, entusiasme og konkurranseinstinkt. 
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BYPROSJEKTET 

 
Sandnes Ulf har startet et samarbeid med andre fotballklubber i Sandnes kommune innen 
talentutvikling. Totalt åtte klubber deltar i samarbeidet med å utvikle flere og bedre spillere i 
Sandnes. 
 
Det er etablert tre grupper med om lag 24 spillere i hver gruppe. Hver gruppe drives som et lag 
med en fast ukentlig trening. Det er laget en årsplan for hvert av lagene og spillerne vil gå 
gjennom en skolering for å kunne utvikle seg og nå sine ambisjoner. 
 
Spillerne skal tilhøre sine opprinnelige klubber og ta med seg nye impulser tilbake til sitt eget 
miljø. 
 
Det er også etablert et sportslig forum mellom klubbene som har som formål å evaluere og 
utvikle prosjektet videre. Det inngår også trenerutviklingstiltak i byprosjektet og et trenerforum 
ble etablert mars 2008. 
 
Byprosjektet skal ivareta de mest lovende talentene i de eldste aldersbestemte lagene (13 – 15 
år) i Sandnes regionen. 
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TRENINGER OG FORDELING AV TRENINGSFELT. 

 
Sandnes Ulf har et godt treningsanlegg. Mange av gressbanene kan benyttes store deler av vår, 
sommer og høst. På vinterstid har vi en god kunstgressbane og flere grusbaner. 
 
Områdene vi disponerer er så store at vi har mulighet for å samkjøre flere treninger samtidig 
uten at det går ut over kvalitet på treningene.  
 
For å optimalisere treningsutbyttet, forutsettes det at man planlegger øvelser og spill forhold til 
tildelt område. 
 
For å få en forutsigbar og enkel banefordeling bør de aktuelle lagene ha en fast banefordeling, 
som enkelt kan benyttes år etter år. Det utarbeides eget oppsett for dette i godt tid for både 
sommer- og vinter sesongen. 
 
Årskullene skal samles på samme treningsfelt, til samme tid. Gevinstene av dette er mange, blant 
annet: 
 

1. Klubbens trener koordinatorer kan enklere ha kontroll over hva de aktuelle lagene 
trener på. 
 

2. Kvalitetsikring og bistand fra ressurspersoner blir mer effektivt.  
 

3. Organisering av treningene og samarbeidet mellom trenerne blir enklere. 
 

4. Man skiller ikke på talent eller treningsiver. Alle får samme mulighet og lik sjanse til å 
trene seg god. 

 
5. Det blir enklere for klubben å kontrollere at den ”røde tråden” følges gjennom systemet. 

 
6. Det blir enklere å ta små møter / forum i forkant / etterkant av treninger, da alle i samme 

årsklasse trener samtidig på feltet. 
 

7. Sandnes Ulf får en bedre oversikt over hva som skjer på de aktuelle årsklassene, og kan 
enklere ta grep / gi oppfølging. 

 
8. Spillerne på de forskjellige årskullene blir bedre kjent med hverandre, da alle omgås 

hverandre på samme treningsfelt. 
 
Ved god utnyttelse av banene, kan man også gi tilbud til noen av de andre lokale klubbene i 
nærmiljøet ved ledig banekapasitet. På denne måten bidrar vi til å bygge videre på det gode 
samarbeidet i bylags-prosjektet. Slike tilbud bør være til lag i samme årsklasse som eventuelt 
har trening på aktuelt felt. Dette for å sikre at det kommer breddetilbudet i de aktuelle klubbene 
til gode. 
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SPONSOR / DUGNAD 

 
I Sandnes Ulf skal aldersbestemte lag få samme 
mulighet og samme tilgang til midler. 
 
Dette innebærer at både sponsing og dugnadsinntekter 
skal gå til årskull og ikke til konkrete lag. 
 
Ved kjøp av utstyr til aldersbestemte lag, skal man 
kjøpe utstyr til hele årskullet. Eventuelt mindre 
utstyrspakke hvis det ikke er nok penger. 
 
Når aldersbestemte lag reiser på turneringer, skal hele 
årskullet oppfordres til å reise til samme turnering. 
Både jenter og gutter. 
 
Det forutsettes at trenere, ledere og andre 
ressurspersoner rundt aldersbestemte lag 
kvalitetsikrer dette og bidrar til godt samarbeid innad i 
årskullene. 
 

DOMMERUTVIKLING. 

 
Sandnes Ulf har ambisjoner om å rekruttere nye dommere til 
klubben. Dette vil hovedsakelig være tidligere spillere eller 
trenere. Nedre aldersgrense for å være dommer er det året de 
fyller 13 år. 
 
Klubben ønsker å utdanne og motivere dommere til dømming 
på alle nivå. 
 
Som et ledd i utdanningen til nye dommere, tilbyr klubben 
dommere å dømme på treninger, kamper og turneringer 
tilpasset den enkeltes nivå. 
 
Klubben har en egen dommerkoordinator som skal være en 
premissleverandør innen dette arbeidet. 
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KLUBBENS FORVENTNINGER TIL TRENERENS VIRKE OG VÆREMÅTE. 

 
I Sandnes Ulf er de fleste trenerne foreldre som utfører et stort dugnadsarbeid for klubben. 
Klubben er avhengig av dette dugnadsarbeidet i barnefotballen. Disse trenerne trenger rammer 
og skolering i hvordan Sandnes Ulf ønsker å fremstå på fotballbanen, både med holdninger og 
ønskede basisferdigheter.  
 
Denne sportsplanen er et bidrag for å klargjøre klubbens forventninger til trenerens virke og 
væremåte. 
 
Som trener for aldersbestemt lag i Sandnes Ulf er man også leder. Derfor kan disse to 
beskrivelser sees under ett. Det er spesielt to viktige hovedoppgaver som er knyttet til 
trenerrollen: 
 

 Treneren skal være oppdrager 
 Treneren skal utvikle de unges fotballferdigheter 

 
Nedenfor følger en del faktorer som klubben forventer at treneren vil etterleve. 

 Man må like å jobbe med barn og ungdom. 
 Være positiv! Ros er bedre en ris. 
 Oppmuntre, motivere og veilede spillere som gjør sitt beste for å lykkes. 
 Ha godt humør. 

 
Få fram gleden ved å spille fotball, avdramatisere resultatene og la alle få spille. 

 Ta deg tid til å lytte og snakke med spillerne (før og etter trening). Trenerne spesielt fra 
smågutt/jente nivå og oppover bør ha evner til å jobbe sammen med spillerne samt ta 
spillerne med på råd. 

 Møte presis og forberedt til trening. 
 Sørge for stor aktivitet under treningen 
 Være feilretter istedenfor bare en feil søker. 
 Være bestemt men rettferdig. 
 Være et forbilde. Være et godt eksempel og bruk sunn fornuft. Dette innebærer blant 

annet totalavhold fra alkohol på reiser og turneringer, viser til eget årsmøtevedtak. 
 
En viss faglig kompetanse er sterkt ønskelig – enten som spiller eller via trenerutdannelse. 
 
Man bør være villig til å videreutdanne seg. Den beste måten å ”lage” gode fotballspillere på er 
gjennom gode trenere. 
 
Klubben ønsker seg tålmodige og framtidsrettede trenere med langsiktige mål og ikke 
”hastverkstrenere” som kun har som mål å bli kretsmestre. Klubbens trenere for aldersbestemte 
lag skal lage gode fotballspillere, og ikke ha så mye fokus på resultater. 
 
Sandnes Ulf`s trenere forplikter seg til å følge klubbens sports- og skoleringsplan og utarbeide 
årsplaner/periodeplaner og aktivitetslister for sine respektive lag. Trenere må være forberedt 
på å skrive under på disse forpliktelsene i treneravtaler. 
 
Klubbens trenere skal utvikle et godt samarbeid med de øvrige trenere i klubben.  
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KLUBBENS FORPLIKTELSER OVERFOR TRENERNE. 

 
Sandnes Ulf skal legge forholdene best mulighet til rette slik at trenerne får de beste 
forutsetninger til å utføre en tilfredsstillende jobb. Nedenfor er det listet noen punkter som 
trenerne kan forvente blir innfridd av klubben: 
 

 Oppfølgning fra klubben/trenerkoordinator i forhold til sportsplan/skoleringsplan. 
 Det arrangeres jevnlig trenerforum/trenermøter i regi av klubben. 

 
Flest mulig trenere skal få et tilbud om å videreutdanne seg så fremt de vil gjøre en jobb for 
klubben, klubben kan tilby NFF`s kursopplegg (aktivitetsleder, B, C, D-kurs samt lederutdanning 
og dommerkurs).  
 
 

TRENERENS TI BUD. 

 
Ut ifra de overnevnte faktorer kan vi sette opp trenerens ti 
bud som man bør ha sette alt inn på å etterleve (Klubben 
presiserer at trenerne må vurdere vektleggingen av de ti 
bud, ut fra spillernes alder): 
 
 

1. Stadig å videreutvikle seg selv via kurs og etterutdanning. ”Den som regner seg som 
ferdig utlært, er ikke utlært, men ferdig). 

2. Erkjenn at spillerne er en mye større ressurs for lagets resultater enn treneren selv. 
3. Kjenne seg selv, sin styrke og svakheter, innrømme feil, ikke å ha overdreven tro på seg 

selv, innse betydningen av samarbeid. 
4. Være tilgjengelig, snakke med spillerne gjennom god og åpen dialog, ha åpne kanaler 

hvor alle tør mene noe, tro, tenke og tale fritt om det som måtte oppta den enkelte. Se på 
det som betydningsfullt å få spillernes ideer fram. 

5. Sete pris på uenighet, ta det til inntekt for at spillerne er engasjerte – samarbeid og 
uenighet hører sammen. Kritikk må ikke tilbakevises. 

6. La spillerne få delta i viktige beslutninger. 
7. La spillerne f å delta i prosesser med å fastsette mål og retningslinjer for laget.  
8. Lete etter muligheter for samarbeid. 
9. Skape forståelse for medansvar, det gjelder utstyr, sportslige resultater og egen utvikling, 

treningsutbytte, forpliktelser etc. 
10. Kartlegge spillernes individuelle behov 

 
 
Det er trenerens/leders oppgave og plikt å følge opp de regler og retningslinjer som blir satt 
opp. Både barn og unge vil stadig prøve hvor grensene går.  
 
”Snu ikke ryggen til” når det skjer forseelser/brudd på reglene. La ”synderen” forklare seg. Gi 
helst irettesettelse i enerom – og vær sikker på at du kjenner saken godt nok før du tar en 
avgjørelse.  
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BREDDEUTVALGET 

 
Breddeutvalget i Sandnes Ulf ledes av en fast representant fra klubbens styre (Breddeleder). 
Medlemmene i breddeutvalget består av ressurspersoner som er bidragsytere under de ulike 
overskriftene nevnt tidligere. 
 
Breddeutvalget skal kvalitetssikre at sportsplanens intensjon og rammer følges. Utvalget skal 
bidra til å finne smidige løsninger på utfordringer som dukker opp underveis. Medlemmene i 
utvalget skal også være premissleverandører på hver sine kjerneområder innenfor klubbens 
sportslige aktiviteter. 
 
Mange av de sportslige beslutningene i aldersbestemt fotball skal kunne tas i dialog med 
breddeutvalget eller representanter fra breddeutvalget. Dersom det er beslutninger som må 
løftes opp på styrenivå er det leder av breddeutvalget sin oppgave å presentere utfordringen for 
styret. 
 

KOORDINATORFORUM 

 
Koordinatorforum i Sandnes Ulf består av koordinatorer for hvert alderstrinn og ledes av 
Breddeleder. Koordinatorforum skal håndtere konkrete sportslige og administrative oppgaver 
for lagene i breddeavdelingen. 
 

FAIRPLAYUTVALG 

 
Klubben har et Fair Play utvalg som ledes av klubbens Fair Play general. Utvalget skal sørge for 
en enhetlig håndtering av disiplinærsaker i breddeavdelingen. Alle slike saker/hendelser skal 
opp i Fair Play utvalget. 
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VEIEN VIDERE 

 
God organisasjonskultur og gode resultater på sikt, blir fremmet av forutsigbarhet og et fornuftig 
ambisjonsnivå. 
 
Sportsplan for breddeavdeling Sandnes Ulf 2010 – 2012 skal være et bidrag til dette.  
 
Sportsplanen er et resultat av klubbens egne erfaringer de siste årene, samt erfaringer fra 
klubber som har kommet noen steg lenger enn Sandnes Ulf. 
 
For og lykkes er det en forutsetning at alle bidragsytere er lojale og holder seg innenfor 
rammene som denne sportsplanen angir. I de tilfeller der sportsplanen ikke gir entydige svar, er 
det viktig med tidlig og god kommunikasjon for å klargjøre klubbens ambisjoner og holdninger.  
Klubben presiserer at når det blir tatt beslutninger på styre eller breddeutvalgsnivå, er det 
klubbens intensjon at beslutningene skal virke fremmende og ikke hemmende overfor de 
berørte parter. 
 
Like viktig er det at bidragsytere er engasjerte og gir tilbakemeldinger underveis. Sportsplanen 
er et levende dokument med forbedringspotensiale. Klubbens ressurspersoner har de beste 
forutsetninger til å bidra med konstruktive tilbakemeldinger. Sportsplanen skal etter hver 
revidering framstå som et dokument som fremmer god kommunikasjon og gode sportslige 
prestasjoner.  
 
Det er også viktig å presisere at noe av det viktigste med denne sportsplanen er å sette fokus på 
team-basert tankegang innen trening av aldersbestemte lag. I Sandnes Ulf skal vi gjøre 
hverandre gode. Alle voksne bidragsytere skal gå foran som gode rollemodeller. Bare på denne 
måten klarer vi å nå samme målsetning med barn og ungdom. 
 
I Sandnes Ulf skal vi fremme mestringsfølelsen hos både enkeltmennesker og lag. Selvtilliten og 
tryggheten en slik mestringsfølelse gir, er klubbens viktigste bidrag til barn og ungdom. 
 
 
Med sportslig hilsen 
Breddeutvalget Sandnes Ulf 
Styret Sandnes Ulf 
 
 

 


