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Mål 

· Nesodden IF Fotball skal tilby fotballaktivitet for barn og ungdommer. 

· Treningenes innhold, og ledernes væremåte skal være tilpasset spillernes 

alder, utviklingsnivå, og Nesodden IF Fotballs verdigrunnlag: 

- Positive fotballopplevelser: Alle skal gis følelsen av å mestre. 

- Gode holdninger: Vi prater med hverandre - og ikke om hverandre. Vi ønsker 

hverandre suksess, og gir gjerne ros. Vi hjelper hverandre i motgang. Vi er 

gode ambassadører for Nesodden IF Fotball - og Nesodden.  

- Trivsel: Positiv innstilling inviterer alltid til positive resultater. Det skal være 

morsomt å være spillere og ledere i Nesodden IF Fotball.  

- Godt miljø: Vi skal gjennom kunnskap, hardt arbeid, gode vaner og 

tålmodighet nå mest mulig utvikling og læring. 

 

Policy 

Information 

I forbindelse med sesongstart skal ledere, spillere og foreldre ta del av klubbens 

«Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball». 

Sportssjef, trenerkoordinator - barn, jente og bredde - og oppstartsansvarlig har 

ansvar for å forankre klubbens «Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball» i all 

virksomhet, og at klubbens ledere har kjennskap til, kunnskap om, og jobber utfra 

disse retningslinjene.    

Ved sesongavslutning møter lederne for respektive lag trenerkoordinator - barn, jente 

eller bredde for å levere en enklere evaluering, som vil bli dokumentert i klubben. 
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Trening  

Nesodden IF Fotball har anbefalinger for våre barn- og ungdomslag vedrørende 

treningsmengde, innehold og ferdighetsmål. Våre yngste spillere, som er 6-7 år tilbys 

min 1 aktivitet per uke. Klubbens 9-åringer tilbys min 2 aktiviteter pr. uke. Fra 11 år 

min 3 ganger pr. uke, og fra 13 år tilbys min 4 aktiviteter pr. uke. Se retningslinjer for 

hvert alderstrinn i klubbens sportsplan. 

På våre treninger prioriteres individuell ballferdighet, fotballbevegelser og 

smålagsspill. Dette gjelder for lagene G6 til G12. 

Lederne i hvert lag har ansvar for at spillerne opplever mestring og gode 

fotballopplevelser. Lederne skal kommunisere med våre spillere om hvordan de 

opplever vår virksomhet. Fra G13 skal også treneren gjennomføre utviklingssamtaler 

med spillerne minst 1 gang pr. år. 

Ledere og spillere har ansvar for å komme i tid, ha en god oppførsel mot andre 

mennesker, ta ansvar for eget og klubbens utstyr og alltid gjøre sitt beste. 

Nesodden Akademiet er et ekstra tilbud med fotballtrening til ivrige fotballspillere på 

Nesodden, både gutter og jenter fra 8 til 16 år. Akademiet tilbyr kvalifiserte trenere og 

fotballtrening med kvalitet, utvikling og glede i fokus. I tillegg jobber vi aktivt med å 

skape gode holdninger og har Fair Play i sentrum på hver trening. 

 

Tilbudet følger en gjennomtenkt utviklingsplan som gir en rød tråd i utviklingen for 

Nesoddens unge fotballspillere. Tanken er å øke aktiviteten, ferdighetsnivået og 

lysten til egentrening og videreutvikling blant fotballspillere i disse aldersgruppene. 

Akademiet har 3 løpende aktiviteter; Telenor Xtra Fotballfritidsordning (8-12 år), 

Ungdomsakademiet (13-16 år) og Keeperakademiet (11-16 år). I tillegg arrangerer 

akademiet en rekke fotballskoler gjennom året.  
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Differensiering 

Med differensiering mener Nesodden IF Fotball at nivået og vanskelighetsgraden på 

trening og i kamp blir tilpasset den enkelte spilleres utviklingsnivå. Det betyr i praksis 

at spillere på samme nivå spiller sammen på trening, og at lagsammensetninger i 

kamp tilpasses motstander, for å oppnå jevnbyrdige kamper. 

Differensieringen skal være dynamisk, og derfor er det viktig at trenerne prøver ulike 

alternativ både i trening og kamp, og at spillerne kontinuerlig trener sammen med 

hele trinnet. 

Differensiering er også at treneren (ut ifra nivå og ferdigheter) bruker betingelser 

(antall touch, overtall mm) for å manipulere med tid og rom - og endre på avstander 

og størrelser, slik at mestringsfølelsen er tilstedeværende for alle. 

Hospitering. 

Hospitering er et tilbud til spillere i alderen 12 – 16 år med ferdighetsnivå vesentlig ut 

over sitt alderstrinn. Her teller også modenhet, treningsvilje og indre motivasjon. 

Denne vurderingen gjøres av trenerne i respektive lag i samråd med trinnkoordinator 

og treneransvarlig/sportsjef. 

Spilleren spiller primært kamper for lag på eget alderstrinn. Hospitering skal være 

ekstra trening pr. uke: 

12 – 14 år: maks. 1 trening. 

15 – 16 år: maks. 2 treninger. 
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Oppflytting av spillere 

Nesodden IF Fotball ønsker å prioritere spillerens utvikling fremfor å prioritere 

kortsiktige resultater for et aldersbestemt lag. 

Hvis en spillere i alderen 12-16 år skal flyttes permanent opp til en eldre årgang skal 

det gjøres for spillerens beste. 

Spilleren skal vurderes å ha betydelig større utviklingsmuligheter i den eldre 

årgangen, passe inn sosialt - og helheten skal vurderes som en positiv løsning for 

spilleren og klubben. Denne vurderingen gjøres av trenerne i respektive lag i samråd 

med trinnkoordinator og treneransvarlig/sportsjef, og ikke minst spillerens foresatte. 

Lagkasse 

Hvert lag har ansvar for økonomien sin. De kontoer som finns for denne økonomien 

må tilhøre klubben. Lagkasse administreres av NIF sin økonomiavdeling.  

Spillere som av en eller annen anledning ikke lenger hører til laget, og dermed 

forlater klubben, forlater da også lagkassen uten erstatning.  

Foreldremøte/Spillermøte 

Alle lag G6-G12 blir innkalt til foreldremøte min. 2 gang pr. år. For G13-G16 blir i det 

ogso avhold spillermøter. I forbindelse med disse møtene informeres foreldrene og 

spillerne blant annet om klubbens «Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball». 

Utdanning 

Nesodden IF Fotballs ledere skal delta på utdanninger og kursing i regi av blant 

annet Oslo Fotballkrets. 

Skole 

Klubben skal støtte spillernes skolearbeid. Lederne skal oppmuntre spillerne, akkurat 

som i trening og kamp, og alltid gjøre sitt beste når det gjelder skolearbeidet.  
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Spillerne skal ha et bevisst forhold til at de representerer Nesodden IF også på 

skoletid, og at det er viktig at de er gode representanter for vår klubb.  

Samfunnsspørsmål og rusmiddel  

Nesodden IF Fotball tar avstand fra mobbing og rasisme. Nesodden IF skal 

samarbeide med skole, andre foreninger og den kommunale fritidsvirksomheten. 

Alkohol og rusmidler får ikke under noen omstendigheter benyttes av ledere eller 

spillere når de aktivt representerer klubben.  

Mer er om klubbens alkoholpolicy i dokumentet: «Fotball – alkohol; Retningslinjer for 

Nesodden IF Fotball». 

Oppførsel hos spillere og ledere 

Ledere og spillere skal opptre som gode forbilder.  

Ledere har ikke lov åpent å fremføre dommerkritikk. Spillere/ledere som åpent 

kritiserer, dommer, medspiller eller motspiller irettesettes av klubben. Nesodden IF 

Fotball skal fremme godt språkbruk hos våre ledere og spillere. 

Reiser for lagene i Nesodden IF Fotball 

Når personbiler benyttes skal følgende regler gjelde: 

· Planlegg reisen i god tid, så at hastighetsgrensene ikke overskrids. 

· Antall passasjerer i bilen får ikke overstige maks. antall tillatt personer i bilen. 

· Edru og rusfrie førere 

· Kollisjonspute på førerplassen 

· Trepunktsbelter skall finnes og benyttes av alle passasjerer 

· Bilen skal ha minst 3 mm mer mønsterdybde på sommerdekk og 4 mm mer på 

vinterdekk. 
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· Sikker kjøring forutsetter at trafikkregler/bestemmelser blir fulgt. 

 

 

Annen sikkerhet å tenke på: 

 

Det er en selvfølge at vi benytter reflekser i mørker, og hjelm vid bruk av sykkel. 

Det er også ekstremt viktig at alle benytter undergangen under Fylkesvei 156 ved 

sykling til Berger KGB. Å krysse veien ved Berger skole, for å spare tid, er direkte 

livsfarlig. 

 


