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Nesodden IF – Visjon 
«Idrett for alle» Nesodden IF skal være den største og den viktigste aktøren for en aktiv befolkning på 
Nesodden. Dette er vår idrettsforenings visjon, og som Nesodden IF Fotball støtter opp om når vi har 
som mål å ha et godt sportslig og sosialt tilbud for så mange som mulig, så lenge som mulig. Vi vil ha 
fokus på verdier som Frivillighet, Demokrati, Helse, Ærlighet og Likeverd 
 

Dette er visjonen vi etterstreber, som kan brytes ned i følgende ambisjoner: 

 Idrettsglede 

 Fellesskap 

 Lojalitet 
 

Hele denne Sportsplanen kan sees på som våre tiltak for å nå disse målene. Men vi vil 
trekke frem følgende hovedtiltak: 

 Sportslig «rød tråd» 

 Barnefotballen 

 Breddetilbud  
 Gode holdninger 

 Hospitering 

 Sosialt miljø 

 Trenerkompetanse 

Nesodden IF Fotball – Visjon 
Nesodden IF Fotball ønsker å ha et godt sportslig og sosialt tilbud til så mange som mulig, så lenge 

som mulig. Vi skal kombinere breddefokus på barne- og ungdomsfotball med satsning på vår 

ungdomsavdeling og for våre seniorer. I Nesodden IF Fotball skal alle få vokse - både på og utenfor 

banen. Både barn, foreldre trenere og spillere skal ha grunn til å være stolte av klubben vår. 

  

Utvikling i Nesodden IF Fotball 

 I vår klubb tilbyr vi glede og utvikling, og et sted hvor alle er velkommen. Hos oss skal man få 

muligheten til å vokse, både på og utenfor banen - og alle vil få sjansen til å oppleve gleden med 

fotball uansett om man ønsker å spille med kameratene sine, eller satse på en karriere i fotballen. Vi 

vil la så mange som mulig få denne muligheten og spille så lenge som mulig. Videre vil vi inkludere, 

engasjere og involvere. Arbeidsoppgavene i en fotballklubb av vår størrelse er mange, og vi er derfor 

både åpne for og avhengig av en bred engasjering. For at vi skal vokse og oppnå. Vår mål som klubb 

er vi avhengig av at frivillighet og engasjement settes høyt som verdier. 

  

Verdier vi deler i Nesodden IF Fotball 

Felleskap – Ekte kameratskap på laget og i klubben er viktig for all klubbaktivitet, men også i livet. Et 

godt samhold skapes igjennom gode holdninger og verdier, og vises gjennom at vi står sammen som 

et lag og en klubb enten vi vinner eller taper. Vi tar sammen ansvar for å oppnå klubbens 

målsetninger. Blir samholdet utfordret, er det viktig at vi står sammen. Ingen er større enn klubben, 

«Klubben er sjef». 

Lojalitet – Nesodden IF Fotball har en lang historie med mange stolte øyeblikk for både store og små. 

Vi må sammen jobbe for å skape en klubb hvor vi opplever slik stolthet, og hvor Nesoddens 
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befolkning har grunn til å føle seg stolte av klubben sin. Stolthet leder til lojalitet. Lojalitet er 

avgjørende for at vi skal oppnå målet om at Nesodden IF Fotball er en arena for våre fotballspillere 

og fotballinteresserte så lenge som mulig. Våre svarte/hvite farger, vår klubblogo og vår drakt skal 

bæres med stolthet, og skal representere vårt felles «hjem».  

 

Idrettsglede - Våre medlemmer driver med fotballaktivitet fordi det gir glede. Vi gleder oss over gode 

prestasjoner på trening og i kamp. Vi gleder oss over at laget lykkes med noe man har øvet på trening 

over lang tid. Vi gleder oss over alle foreldre og andre medlemmer som gjennomfører dugnader og 

stiller opp på andre aktiviteter for at klubben skal lykkes med å oppnå sine mål. 

Sportslig “rød tråd” 
Et viktig mål i Nesodden IF Fotball er å beholde så mange som mulig i klubben så lenge som mulig. 
For å oppnå dette må vi skape idrettsglede. Vi mener at et målrettet arbeid for å utvikle ferdighetene 
til spillerne, er med på å skape denne gleden. Derfor prioriterer vi dette allerede fra spillerne er 6 år.  
 
I Nesodden IF Fotball ønsker vi å se en sammenheng i alt arbeidet som gjøres – fra de aller minste, 
via ungdommene, og opp til seniorlagene våre. Vi ønsker å stå samlet om grunnpilarene i en filosofi 
om hvordan vi vil utvikle spillerne våre – som individer og fotballspillere. Bevisste og fastsatte 
rammer for spillerutviklingen, bidrar til forutsigbarhet og samhold, og gir grunnlag for konstruktiv 
dialog.  
 
Idealet og målet for spillerutviklingen har vi kalt «NIF spilleren».  Dette idealet er da også rettesnoren 
for arbeidet som gjøres fra barna som 6-åringer begynner i Nesodden IF Fotball. 
 
«NIF Spilleren» har overblikk og spilleforståelse som gjør den i stand til å gjøre hensiktsmessige valg 
for eget lag. Den har tekniske ferdigheter som gjør den i stand til å utføre valget, og mot og trygghet 
til å forsøke konstruktive løsninger i alle situasjoner. 
 
«NIF Spilleren» beveger seg mye og hensiktsmessig uten ball, for å skape rom for seg selv og 
medspillere, og dermed gi ballfører mange alternative handlingsvalg. Utenfor banen er 
Nesoddspilleren et forbilde for yngre spillere. Spilleren setter laget foran seg selv. Den bidrar både til 
å skape et positivt miljø i laget, og til å få det beste ut av sine lagkamerater. Dersom spilleren deltar i 
et prestasjonsorientert lag, har den til enhver tid klare utviklingsmål, og benytter hver eneste trening 
til å jobbe med disse.  

Barnefotballen (5-12 år) 
Å utvikle «NIF Spillerne», krever et målrettet og grundig arbeid fra vi møter spilleren i 5-6 års alderen. 
«NIF Spilleren» vil vi jobbe sammen med til han/hun er ferdig med ungdomsfotballen.  Spilleren 
utgjør NIF sin «sportslige kapital» og skal forvaltes med klokskap. Denne prosessen er beskrevet 
videre i planen under hvert alderstrinn. Det er forøvrig viktig at man ikke låser seg til hvilke punkter 
som er beskrevet til hvert alderstrinn, men tilpasser dette til hvert enkelt lag og hver enkelt spiller. 
De som har kommet ferdighetsmessig lengst, bør introduseres for ferdigheter knyttet til senere 
alderstrinn. Ny læring fra forrige alderstrinn er fremhevet i kursiv. 

Rekruttering -  

Nesodden IF Fotball skal jobbe aktivt med å rekruttere så mange gutter og jenter som mulig i 
nærmiljøet. 
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Vårt nedslagsfelt 

Berger-, Nesoddtangen-, Bjørnemyr-, Jar,- og Fjellstrand skole 
 

Rekruttering 

Foreldremøte inne på klubbhuset. Holdes i september av ansvarlig for barnefotball, sportslig leder, 
og sportslig ansvarlig i styret. Markedsføres via barnehager i juni (Ranselpost) ved skolestart og på 
nettside. For alle som nettopp har begynt i 1.klasse, felles dag for gutter og jenter 
 

Generelle mål 

 Alle skal ha det gøy og føle seg inkludert.  

 Topping skal ikke forekomme. Alle skal spille like mye, men man må møte på treninger for å 
delta på kamper. 

 Klubben skal til enhver tid ha en barnefotballansvarlig.  

 Alle trenere skal delta på trenerforum.  

 Alle trenere skal bli nøye innført i denne planen, og plikter å følge denne.  

 All treninger foregår som trinntreninger, med differensiert treningsopplegg. Klasse/skole lag 
skal ikke brukes som inndeling og det skal inndeles jevne lag for spill i den interne KIWI- serien.  

 Hvert alderstrinn skal ha en årskullansvarlig. Trenerne skal i samarbeid med Årskullansvarlig, 
Barnefotballansvarlig og Sportssjef ha det overordnede ansvaret for differensiering i 
treningsarbeidet for kullet.  

 Klubben skal tilby aktivitetslederkurs, og dette bør gjennomføres av alle trenere. 

 Klubben vil holde internkurs sportslige gjennomføring av treninger i Barnefotballen. Trenere i 
barnefotballen skal gjennomføre disse. 

 Oppfordre trenere til også å gjennomføre ytterligere kursing. 

 Klubben skal markedsføre offisielt utstyr, og støtteapparat skal oppfordres til å bruke dette i 
kamp- og treningssituasjoner. 

 Spillerne skal oppfordres av foresatte og trenere til å drive fotball-lek på fritiden. 

 Alle kull skal opprettholde et treningstilbud hele året.  
 Det skal vises fleksibilitet ovenfor andre idretter.  

 Klubben skal legge til rette så det er mulig å utvikle seg til å bli toppspiller i Nesodden IF 
Fotball. 

Spillestil 

 Det er lov å miste ballen, men ikke å gi den bort.  

 Oppdra spillerne til alltid å søke konstruktive løsninger, uansett posisjon på banen og risiko.  

 Risiko som begrep skal ikke eksistere i barnefotballen                          – dette skal læres senere. 

 På trening, og som oftest i kamp, skal spillet settes i gang kort fra keeper. 

 Vi har ingen som står i mål i Nesodden IF Fotball, men derimot mange som spiller i mål.  
 I 5er spiller vi 2-2 formasjon, I 7er spiller vi 2-3-1 formasjon. 

 Vi har heller ingen som er angreps- eller forsvarsspillere i Nesodden IF Fotball. Når laget har 
ballen er alle i angrep og motsatt når det andre laget har ballen er alle i ”forsvar”. Bruk derfor 
ikke begrepene   angreps- og forsvarsspillere, men i stedet utfra gitt formasjon, «coache» 
barna på hvor de trengs når. 

 Resultatet i kamper skal alltid være underordnet glede og utvikling. 

Keepertrening 

Mange mener at keeperen er den viktigste spilleren på banen. Likevel er det denne spilleren som 
oftest blir glemt i treningsarbeidet. Dette er den rollen på banen som skiller seg mest fra de andre, og 
bør dermed ha et tilpasset treningsopplegg. Vi ønsker å gjøre det stas å være keeper i Nesodden IF 
Fotball. En moderne keeper skal inneha mange av de samme ferdighetene som utespillerne, og bør 
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derfor ikke tas ut av sine vanlige treningsgrupper på noen måte. Barna skal heller ikke trenge å ta noe 
valg om de vil være keeper eller utespiller. Derimot bør mange øve på-, og prøve ut begge deler. 
Nesodden IF Fotball har som mål å igjennom akademiet tilby keepertrening til alle som ønsker det. 
 

Fotballakademiet 

Fotballakademiet er et fotballtilbud for gutter og jenter i alderen 7-12 år. Akademiet kommer i tillegg 
til den tradisjonelle lagsaktiviteten. Det er et ekstratilbud for de som ønsker å utvikle ferdighetene 
sine. 
 
Fotballakademiet er altså ment å gi godt sportslig tilbud til de aller ivrigste, gjennom at de både får 
tilbud om flere treninger, og får mulighet til trening med profesjonelle trenere. Akademiet som et 
ekstra sportslig tilbud for barna i klubben vil også være med på å ivareta det sosiale miljøet på tvers 
av årskull. For å lese mer om akademiet, se www.nesoddenfotball.no 

Jenter/Gutter 6-7 år 

- Introduksjon 

Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen:  

Spilleren er i utvikling, koordinasjonsevne utvikles, det er stor aktivitetstrang, de tar verbal 
instruksjon dårlig, har kort konsentrasjonstid, idealer og forbilder står sentralt kan være følsom for 
kritikk. 
 

Mål for aldersgruppa 

 Skape trygghet og sosialisering for spillerne i fotballmiljøet. 

 Skape en fast ramme for trening og aktiviteter. 

 Innføring i elementære samværsregler: toleranse – respekt – disiplin.  

 Innføring i enkle fotballregler, jf.  ”noen sentrale regler for femmerfotball” på side 27. 

 Motivere til fotballek utenom organiserte treninger. 
 I inndeling av lag skal også sosiale og geografiske hensyn ivaretas. 

 Det skal etableres egne jentelag der størrelsen på kullene tillater det. 

 Det bør meldes på lag i minimum en cup i Oslo og omegn. 

 Skape engasjement og gode holdninger i foreldregruppen, se foreldrevettreglene. 

 Etablere et stort støtteapparat – flest mulig foresatte bør ha et ansvarsområde rundt laget. 

 Oppfordre foreldre til tilstrekkelig tilstedeværelse på trening. 
 

Slik skal det organiseres 

 Trening og kamper skal gjennomføres med 3`er baller. 

 Det skal ikke avtales å spille mer enn 3 mot 3 i kamper for 6 åringer eller 5 mot 5 for de aldre.  
NFF sine til enhver tid gjeldende regler skal uansett gjelde. 

 Banestørrelse i kamp (og trening) anbefales å være ca. 30x20 meter.  

 Det skal være maksimum 9 spillere på kamp. 

 Det skal gjennomføres en avslutning på sesongen med enkel premieutdeling. Denne 
koordineres av Barnefotballansvarlig. 

 Et foreldremøte skal arrangeres i forkant av hver sesong hvor denne planen blir punktvis 
gjennomgått. Dette arrangeres av trenere og lagledere på trinnet.  

 Aktivitetsnivå: Minimum 1-2 treninger i uka gjennom hele sesongen. Kamper kommer i tillegg 
 

http://www.nesoddenfotball.no/
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Trenerens oppgaver 

 Treneren skal være ute i god tid og gjøre klart til treningen. Sjekke at utstyret er i orden – 
baller pumpet, vester, hatter, etc. 

 Treneren skal tilrettelegge for morsomme og varierte treninger. Husk at dette stimulerer til 
mer fotballek utenom organiserte treninger.  

 Treningsopplegget skal være i tråd med ”NIF Spilleren”. 
 Treneren skal samarbeide tett med årskullansvarlig og de andre trenerne på kullet.  

 Treneren skal gi mye ros, kritiser aldri. Jobb for å skape et godt miljø hvor det er lov å feile.  

 Treneren skal kommunisere på barnas nivå.  

 Treneren skal ha en rolig og trygg, men klar fremtoning. Sinne og skriking fører liten vei.  

 Topping skal ikke forekomme.  

 Det skal etterstrebes like mye spilletid, men man må møte på treninger for å spille kamper. 

 Treneren skal la spillerne rullere på posisjoner. 

 Treneren skal stille i treningsutstyr i trening og kamp. 

 Treneren skal føre treningsoppmøte. Dette i hovedsak for at klubben skal identifisere antall 
spillere for påmelding av antall lag.  

 Kullet skal være representert på trenerforum. 

 Treneren skal sende inn aktivitetsrapport etter hver sesong. Frist er utgangen av oktober 
hver høst. Denne malen fås ved henvendelse i Administrasjonen.  

 Klubb og sportslig leder kan og skal korrigere trenere som ikke følger Klubbens retningslinjer 
angitt av denne planen.  

 Det skal vises fleksibilitet ovenfor andre idretter. 
 

«NIF Spilleren» 

I denne aldersgruppa vil mange av barna naturlig være mer opptatt av lek enn læring. Vi ønsker 
likevel allerede for denne aldersgruppen å ha et fokus på utvikling av ferdigheter. At barna får et 
positivt forhold til det å øve, og at «øvelse gjør mester», er på et tidlig tidspunkt i barnas fotball liv 
med på å skape gode og riktige holdninger. Fokus på glede skal likevel være overordnet for denne 
aldersgruppen. 
 

Hva skal læres? 

Holdninger  

Klubben er opptatt av å bygge gode holdninger rundt lagene, Dette innebærer at spilleren skal møte 
tidsnok på trening og kamp med egnet treningstøy, fotballsko, leggskinn og drikkeflaske. 
Spilleren skal lytte til trenerens instruksjon og vise respekt for medspillere, trenere, dommere og 
motstandere 

Individuelle ferdigheter  

 Kroppsbeherskelse 

 Ballmestring 

 Føring – forflytte ball med kontroll 
 Vendinger – innside, utside, såle. Fokus på kontroll – ikke tempo 

 Finter – skuddfinte 

 Pasninger – korte innsidepasninger både i ro og i bevegelse 

 Mottak – innside. 

 Skudd på død/rullende ball – vite at vrista bør brukes, ellers ingen instruksjon 

Taktiske ferdigheter (trinn 3 i fotballpyramiden) 

 I det hele tatt å forsøke å sentre til hverandre. 

 Ut av pasningsskygge. 
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 Forstå at klynge ikke lønner seg 
 

Hvordan skal det læres?  

 Start alle økter med fri lek med hver sin ball i 5-10 minutter 

 Bruk kun et knippe øvelser som da raskt blir kjent for spillerne. Et treners nivå bestemmes 
ikke ut fra antall øvelser han/hun kan vise til.  

 Ved innlæringen av tekniske ferdigheter bør man ha en progresjon i øvelsene, fra null press, 
via noe/passivt press, til fullt press. 

 Alltid en ball per spiller ved trening av ballmestring, føring, vendinger, finter, skudd. Dette gir 
maksimalt antall repetisjoner og størst rom for ulikheter i gjennomføring (tempo & 
vanskelighetsgrad). 

 Skap gode bilder, enten ved å vise selv eller gi tilliten til spillere som behersker ferdigheten 
best. 

 Smålagsspill! Maks 4 mot 4 utespillere. 

 Ikke instruer mye i spillet  

 Bruk enkel 2 mot 1 – trening for å skape forståelse for hva pasningsskygge er og hvordan 
man kommer ut av den.  

 Sørg for at spillerne scorer masse mål hver trening. Ingenting er morsommere! 

 Bruk kort tid på hver øvelse og ha et lite friminutt mellom dem. 

 Spillerne skal ”tvinges” til å bruke begge bein. 

 Etterstreb så mange ballberøringer som mulig per spiller per trening. 

 Snik ferdighetstrening inn i lek med ball ved for eksempel: 
– Hauk og due 
– Haien kommer 
– Stiv heks 
– Nappe hale 

 Minst 1/3 av treningen skal alltid være fritt spill. 

Jenter/Gutter 8-10 år (5´er) 

- Grunnlag 

Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen:  

Spillerens evne til selvkritikk øker det samme med lærevilligheten. Spilleren lettere å lede og påvirke, 
har god utvikling av finmotorikken dette er det vi kaller «motoriske gullalder». Gunstig alder for 
påvirkning av holdninger, da spilleren er opptatt av regler og rettferdighet. Kreativitet utvikles det er 
stort vitebegjær, men tar fremdeles verbal instruksjon dårlig 
 

Mål for aldersgruppa 

 Holde kullet samlet i samtidig, differensiert trening. 

 De ivrigste spillerne deltar også på Fotballakademiet. 

 Forståelse elementære samværsregler: toleranse – respekt – disiplin. 

 Alle spillere (foresatte) skal forplikte seg til å følge opp Nesodden IF Fotballs holdninger. 

 Alle skal forstå fotballreglene, se ”Noen sentrale regler for femmerfotball” s27. 
 Motivere til fotball-lek utenom organiserte treninger. 

 For at alle spillerne skal få tilstrekkelig med kamptilbud bør ikke antall spillere overstige 9 
spillere pr. lag. 

 Laget bør delta på minimum to cuper i Oslo og omegn. 
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 Skape engasjement og forståelse for ”Nesoddspilleren” og videreutvikle gode holdninger i 
foreldregruppen, se ” Foreldrevettreglene”. 

 Stort støtteapparat ved å inkludere foresatte - flest mulig foresatte bør ha et ansvarsområde 
rundt laget. 

Slik skal det organiseres 

 Trening og kamper skal gjennomføres med 4`er baller. 

 Det skal ikke avtales å spille mer enn 5 mot 5 i kamper. 

 Banestørrelse i kamp (og trening) anbefales å være ca. 30x20 meter.  

 Det skal være maksimum 9 spillere på kamp.  

 Det skal gjennomføres en avslutning på sesongen med enkel premieutdeling. Denne 
koordineres av Barnefotballansvarlig. 

 Et foreldremøte skal arrangeres i forkant av hver sesong hvor denne planen blir punktvis 
gjennomgått. Dette arrangeres av trenere og lagledere på trinnet. .  

 Aktivitetsnivå: 1-2 treninger gjennom hele sesongen. Kamper kommer i tillegg. For 10-åringene 
skal det opprettholdes et tilbud om 3 aktiviteter per uke. 

Trenerens oppgaver 

 Treneren skal være ute i god tid og gjøre klart til treningen. Sjekke at utstyret er i orden – 
baller pumpet, vester, hatter, etc. 

 Treneren skal tilrettelegge for morsomme og varierte treninger. Husk at dette stimulerer til 
mer fotballek utenom organiserte treninger.  

 Treningsopplegget skal være i tråd med ”NIF Spilleren”. 

 Treneren skal samarbeide tett med årskullansvarlig og de andre trenerne på kullet.  

 Treneren skal gi mye ros, kritiser aldri. Jobb for å skape et godt miljø hvor det er lov å feile.  

 Treneren skal kommunisere på barnas nivå.  

 Treneren skal ha en rolig og trygg, men klar fremtoning. Sinne og skriking fører liten vei.  

 Topping skal ikke forekomme.  

 Det skal etterstrebes like mye spilletid, men man må møte på treninger for å spille kamper. 

 Treneren skal la spillerne rullere på posisjoner. 

 Treneren skal stille i treningsutstyr i trening og kamp. 
 Treneren skal føre treningsoppmøte. Dette i hovedsak for at klubben skal identifisere antall 

spillere for påmelding av antall lag.  

 Kullet skal være representert på trenerforum. 

 Treneren skal sende inn aktivitetsrapport etter hver sesong. Frist er utgangen av oktober hver 
høst. Denne malen fås ved henvendelse i Administrasjonen.  

 Klubb og sportslig leder kan og skal korrigere trenere som ikke følger Klubbens retningslinjer 
angitt av denne planen.  

 Det skal vises fleksibilitet ovenfor andre idretter. 

”Nesoddspilleren” 

Barna i denne aldersgruppen er i den motoriske gullalder. Motorisk og teknisk læring skal derfor 
prioriteres svært høyt i treningen, og øvelser med motoriske og tekniske innslag skal introduseres i et 
rikt og variert spekter. Barna skal oppleve at mestring av mer kompliserte øvelser og teknikker, kan 
oppnås gjennom øving. Dette vil i sin tur være med på å bygge gode treningsholdninger og motivere 
for egentrening. Når barna når en alder på 10 år har de mulighet til å tilegne seg alle de tekniske 
ferdighetene som kreves av ungdom og voksne. Fundamentet for de ferdighetene spillerne vil ha 
som voksne, legges derfor i denne alderen, og refereres ofte til som «Grunnlagsperioden». All taktisk 
læring skal fokusere på å gi en begynnende forståelse for de offensive spilleprinsippene, og 
vurderinger i spillsituasjoner, samt at spillerne skal lære hvordan samarbeid med medspillere vil øke 
sjansene for å score mål. Les mer om keepere på side 30. 
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Hva skal læres? 

Holdninger -  bytter rekkefølge TB 

 Spilleren skal møte tidsnok på trening og kamp med egnet treningstøy, fotballsko, leggskinn og 
drikkeflaske.  

 Toleranse for andres- og egne feil. Kjefting tolereres ikke.  

 Respekt for medspillere, trenere, dommere og motstandere.  
 Gjøre så godt man kan i enhver situasjon.  

 Forståelse for at øvelse gjør mester 

Individuelle ferdigheter (trinn 1 & 2 i fotballpyramiden) 

 Kroppsbeherskelse.  

 Hurtighetstrening – uten ball og implisitt i øvelser med ball. 

 Ballmestring – økt bevegelse og vanskelighetsgrad. 
 Konkurranse mot seg selv!  

 Føring – Tempo, kontroll, retningsforandringer.  

 Vendinger – innside, utside, såle (drag, step, u-sving), Cruyff, v-kutt, stepovervending 1 & 2 
m.m.  

 Finter – skudd-, tofots-, tyngdeoverførings-, stepover, oversteg, innside- utside med hink, 
stopp-kjør, m.m.  

 Pasninger – i ro og i bevegelse og ulike distanser – innside, utside, vrist.  

 Mottak (legge til rette) – høy ball, lav ball, ulike kroppsdeler. Ikke bryst.  

 Heading.  

 Skudd på rullende ball – øve på å bruke vrista.  
 Drible- og skjermeferdighet 

Taktiske ferdigheter (trinn 3 i fotballpyramiden) 

 Skape rom – alltid spre seg utover banens flate (både bredde og dybde).  

 Initiativ og ut av pasningsskygge for å få ball.  

 Skape og utnytte 2 mot 1. 

 Ballførers handlingsvalg: Når drible, sentre og skyte? Men la spillerne gjøre egne valg!!!  

Hvordan skal det læres?  

o Start alle økter med fri lek med hver sin ball i 5-10 minutter.  
o Bruk kun et knippe øvelser som da raskt blir kjent for spillerne. En treners nivå 

bestemmes ikke ut fra antall øvelser han/hun kan vise til.  
o Fortsatt skal det brukes kort tid på hver øvelse, men tid brukt skal ha progresjon ift 

alder. Pauser i mellom øvelsene er viktig, sørg for at barna får drikke og evt. rom til 
frilek. 

o Etterstreb så mange ballberøringer som mulig per spiller per trening.  
o Alltid en ball per spiller ved trening av ballmestring, føring, vendinger, finter, skudd.  
o Dette gir maksimalt antall repetisjoner og størst rom for ulikheter i gjennomføring 

(tempo & vanskelighetsgrad).  
o Spillerne skal ”tvinges” til å bruke begge bein.  
o Ved innlæringen av tekniske ferdigheter bør man ha en progresjon i øvelsene, fra 

null press, via noe/passivt press, til fullt press.  
o Skap gode bilder, enten ved å vise selv eller gi tilliten til spillere som behersker 

ferdigheten best.  
o Skap stor aktivitet for at treningen med ball også skal utvikle fysiske egenskaper.  
o Snik ferdighetstrening inn i lek med ball! 

 Hauk og due, Haien kommer, Stiv heks, Nappe hale, annet 
o Sett pasningstreningen i en sammenheng 
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 I pasningsøvelser (enkle, der man ikke må bruke mye tid på å forstå øvelsen). 
o Bruk faste øvelser som spillerne kjenner. 
o Smålagsspill! Maks 4 mot 4 utespillere. 5 mot 5 i 10-års alder og når 4 mot 4 

beherskes. 
o All taktisk påvirkning må skje visuelt. Frys spillet og vis.  
o Sørg for at spillerne scorer mange mål hver trening. Ingenting er morsommere! 
o Minst 1/3 av treningen skal alltid være fritt spill. 

Jenter/Gutter 11-12 år (7´er) 

- Bevissthet  

Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen: 

Evne til selvkritikk og lærevillighet øker hos både gutter og jenter.  
Spilleren lettere å lede og påvirke, har god utvikling av finmotorikken og er fremdeles i den  
«motoriske gullalder». Gunstig alder for påvirkning av holdninger, da spilleren er opptatt av regler og 
rettferdighet. Kreativitet utvikles det er stort vitebegjær, men tar fremdeles verbal instruksjon dårlig. 
Noen begynner å vokse i lengden, noe som kan påvirke motorikken 
 

Mål for aldersgruppa 

 Holde kullet samlet i samtidig, differensiert trening.  

 De ivrigste spillerne deltar også på Fotballakademiet.  

 Skape et fundament for god treningskultur og forståelse for hva som skal til for å bli en god 
fotballspiller.  

 Motivere til fotballek utenom organiserte treninger.  

 Skape engasjement og forståelse for ”Nesoddspilleren” og videreutvikle gode holdninger i 
foreldregruppen, se ”Foreldrevettreglene”.  

 Stort støtteapparat ved å inkludere foresatte - flest mulig foresatte bør ha et ansvarsområde 
rundt laget. 

 Laget bør delta på minimum to cuper utenom cuper arrangert av Klubben, disse skal være i 
tråd med NFF sitt reisereglement og godkjent av Klubben 

Slik skal det organiseres 

 Trening og kamper skal gjennomføres med 4`er baller. 

 Det skal ikke avtales å spille mer enn 7 mot 7 i kamper, dersom ikke Klubben har konkrete 
tiltak i egen regi. 

 Banestørrelse i kamp (og trening) anbefales å være kvart bane, i tråd med 7-bane satt av 
kretsen (30x50).  

 Det skal være maksimum 12 spillere på kamp.  

 Det skal gjennomføres en avslutning på sesongen med enkel premieutdeling. Denne 
koordineres av trenere og lagledere på trinnet. 

 Et foreldremøte skal arrangeres i forkant av hver sesong hvor denne planen blir punktvis 
gjennomgått. Dette arrangeres av trenere og lagledere på trinnet.  

 Aktivitetsnivå: minimum 3 aktiviteter per uke gjennom hele sesongen. 

Trenerens oppgaver 

 Treneren skal være ute i god tid og gjøre klart til treningen. Sjekke at utstyret er i orden – 
baller pumpet, vester, hatter.  
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 Treneren skal tilrettelegge for morsomme og varierte treninger. Husk at dette stimulerer til 
mer fotballek utenom organiserte treninger. Treningsopplegget skal være i tråd med 
«Nesoddspilleren».  

 Treneren skal stille krav til disiplin i treningsgjennomføringen. 

 Treneren skal ha en rolig og trygg, men klar fremtoning. Sinne og skriking fører liten vei. 

 Treneren skal ha en mer spørrende tilnærming ved coachingen. 

 Trenerne skal sammen med spillerne bli enig om visse samværsregler i laget for trening og 
kamp.  

 Treneren skal samarbeide tett med årskullansvarlig og de andre trenerne på kullet. 

 Treneren skal informere om- og oppfordre alle foreldre og spillere til deltagelse på 
Fotballakademiet.  

 Topping skal ikke forekomme.  

 Etterstreb like mye spilletid, men man må møte på treninger for å spille kamper.  

 Treneren skal la spillerne rullere på posisjoner, men antall posisjoner det rulleres på skal 
snevres mer inn – rolle-tekning 

 Treneren skai gi mye ros, kritiser aldri. Jobb for å skape et godt miljø hvor det er lov å feile.  

 Trenere skal stille i treningsutstyr i trening og kamp. 

 Kullet skal være representert på trenerforum. 

 Treneren skal sende inn aktivitetsrapport etter hver sesong. Frist er utgangen av oktober hver 
høst. Denne malen fås ved henvendelse i Administrasjonen.  

 Klubb og sportslig leder kan og skal korrigere trenere som ikke følger Klubbens retningslinjer 
angitt av denne planen.  

 Det skal vises fleksibilitet ovenfor andre idretter. 

”Nesoddspilleren”  

Ettersom spillerne kommer inn i aldersgruppen 11-12 år er de fortsatt i den «motoriske gullalder», 
men trenger å bli mer bevisste ift det å drive idrett. I denne alderen vil vi spillerne øve på de 
teknikker som Nesodden IF Fotball ønsker at sine A-lags spillere behersker. Ved at tekniske 
ferdigheter dyrkes og øves på, vil de kunne blomstre i denne perioden. Taktiske ferdigheter skal 
dyrkes videre, og det skal være fokus på å utvikle seg til lagspillere som benytter sine ferdigheter til 
lagets beste. Les mer om keepere på side 30. 

Hva skal læres? 

Holdninger 

 Spilleren skal møte tidsnok på trening og kamp med egnet treningstøy, fotballsko og leggskinn.  

 Spilleren skal melde forfall til treneren dersom den ikke kan møte til trening eller kamp.  

 Toleranse for andres feil og egne feil. Kjefting tolereres ikke.  

 Respekt for medspillere, trenere, dommere og motstandere.  

 Spillerne skal utvikle en begynnende forståelse for treningsgjennomføringen.  

 Spilleren skal møte på trening med et klart mål om å utvikle ferdighetene sine i løpet av 
treningen.  

Indivduelle ferdigheter (trinn 1 & 2 i fotballpyramiden) 

 Kroppsbeherskelse.  

 Hurtighetstrening – uten ball og implisitt i øvelser med ball. 

 Ballmestring – økt vanskelighetsgrad. Konkurranse mot seg selv!  

 Føring – Tempo, kontroll, retningsforandringer.  

 Vendinger – innside, utside, såle (drag, step, u-sving), Cruyff med ekstratouch, v-kutt, 
stepovervending 1 & 2, slap-cut. 
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 Finter – skudd-, tofots-, tyngdeoverførings-, stepover, oversteg, dobbel oversteg, innside- 
utside med hink, stopp-kjør, touch oversteg, slap-stepover, innside-utside, utside-innside, 
”Zidane”, ”Zlatan”, m.m.  

 Pasninger – i ro, bevegelse og over ulike distanser – innside, utside, vrist.  

 Mottak – høy ball, lav ball, ulike kroppsdeler. 

 Heading – til medspiller, på mål.  

 Skudd – vrist, innside, halvsprett, 1. touch, volley.  

 Drible- og skjermeferdighet.  

 1 mot 1 ferdigheter defensivt 

Taktiske ferdigheter (trinn 3 i fotballpyramiden) 

 Bevegelse 
o For å skape rom (dybde, bredde) 
o For å få ball 
o Motsatte bevegelser 
o Påfølgende/samtidige bevegelser 

 Ballførers handlingsvalg: Når drible, sentre og skyte? Men la spillerne gjøre egne valg!  

 Skape og utnytte 2 mot 1 offensivt.  

 Orientering uten ball – hvilke muligheter åpner seg?  

 Kroppsposisjon før mottak 

Hvordan skal det læres? 

 Etterstreb så mange ballberøringer som mulig per spiller per Trening. 

 Skap gode bilder, enten ved å vise selv eller gi tilliten til spillere som behersker ferdigheten 
best.  

 Etabler et sett med øvelser som blir kjent for spillerne, innenfor hvert øvelsesområde. En 
treners nivå bestemmes ikke ut fra antall øvelser han/hun kan vise til.  

 Smålagsspill. Maks 5 mot 5 utespillere.  

 Ha en mer spørrende tilnærming i coachingen. Få spillerne selv til å tenke ut løsninger! 

 Skap stor aktivitet med høy intensitet for at treningen med ball også skal utvikle fysiske 
egenskaper. 

 Sett pasningstreningen i en sammenheng 

 I pasningsøvelser, bruk faste øvelser som spillerne blir 

 kjent med. 

 Inkludert i possessionspill eller andre spillvarianter 

 Ved innlæringen av tekniske ferdigheter bør man ha en progresjon i øvelsene, fra null press, 
via noe/passivt press, til fullt press.  

 “Fullskalaspill” kan gjennomføres i begrenset utstrekning. 

 All taktisk påvirkning må skje visuelt. Frys spillet og vis.  

 Sørg for at spillerne scorer mange mål hver trening. Ingenting er morsommere!  

 Minst 1/3 av treningen skal alltid være fritt spill. 

Ungdomsfotballen (13-16 år) 

Generelle mål: 

 Alle skal ha det gøy og føle seg inkludert. 

 Årskull skal inndeles i Satsningslag og breddelag. Ansvaret for gjennomføring og prosess ligger 
hos Klubben. 

 Satsningslagenes Hovedtrener skal hentes inn utenfor foreldregruppen. Denne Hovedtreneren 
skal også ha koordineringsansvar for alle trenerne på årskullet. 
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 Breddelags Hovedtrenere og støtteapparat skal hentes inn blant foreldregruppen og er basert 
på frivillighetsprinsippet. 

 Alle trenere skal delta på trenerforum. 

 Alle trenere skal bli nøye innført i denne sportsplanen, og plikter å følge denne. 
 Trenere skal oppfordres til å gjennomføre eksterne kurs, og plikter til å møte på interne 

trenerkurs i regi av Klubben. 

 Klubben skal markedsføre offisielt Nesodden IF Fotball utstyr, og støtteapparatet skal 
oppfordre spillerne til å bruke dette i kamp- og treningssituasjon. 

 Trenere og støtteapparat skal, når de representerer Nesodden IF Fotball, bruke Klubbens 
profileringstøy. 

 Spillerne oppfordres til å drive uorganisert fotball på fritiden. 

 Klubben skal gi interesserte spillere muligheten til å bli dommere. 

 Klubben skal ha gode tilbud til alle ungdommer som spiller fotball mest av sosiale grunner. 

 Klubben skal legge til rette så det er mulig å utvikle seg til å bli toppspiller i Nesodden. 

 Spillestil 

  Nesodden lag skal spille offensiv fotball – målet er til enhver tid å score. 

 Vi skal alltid forsøke å ”styre” spillet og om nødvendig bruke mange trekk i laget for å skape 
gjennombrudd. 

 Mot etablert forsvar skal lagene fortrinnsvis sette i gang kort fra egen keeper. 

 Nesoddens spillere skal tørre å ta vare på ballen og tenke konstruktivt, også i pressede 
situasjoner. 

 Den defensive organiseringen skal være basert på prinsipper for soneforsvar. 

 Resultatet i den enkelte kamp skal hovedsakelig være underordnet glede og utvikling. 

Overgang til ungdomsfotball (fra 12 til 13 år) 

I norsk fotball er man barn fram til og med det året man fyller 12, og ungdom året etter. Denne 
overgangen må man være oppmerksom på. Litt overfladisk sagt, går man fra barnefotballens lek uten 
tabeller, til den mer konkurransepregede ungdomsfotballen der man i større grad blir skilt etter 
ferdighet. I Nesodden IF Fotball ønsker vi en klar strategi for hvordan denne overgangen skal 
håndteres. Mye av dette kan leses i avsnittet tilhørende G13 og -14, men vi har trukket ut 7 punkter 
som skal følges hvert år: 
 
1. Dette opplegget kommuniseres til hele 12års kullet før sommerferien.  
2. Hovedtrener for treningsgruppe 1, med overordnet ansvar for hele kullet, søkes ansatt senest i 

september.  
3. Foreldremøte for hele kullet avholdes i november.  
4. Innen utgangen av desember, deler hovedtrener gruppa inn i treningsgruppe 1 og 2 (og evt 3) 

etter kriteriene: Eget ønske, innsats, holdninger og ferdighet. Det skal være flyt mellom 
gruppene frem mot sesongen. Spillerne skal oppleve at gruppene ikke er låst. 

5. Treningsgruppene skal, så langt det er mulig å gjennomføre, ha samtidig treningstid på samme 
bane minst én gang i uka hele året. 

6. ”Randsspillere” som ekskluderes fra en treningsgruppe kun på grunn av ferdighetskriteriet, skal 
gjennom hospitering få ivaretatt behovet for nok trening igjennom uka. 

7. Det skal avholdes en sesongavslutninger som skal være felles for hele kullet. Denne arrangeres 
av kullets trenere. 

 
Man skal søke å stille rene jentelag i vært årskull og eventuelle sammenslåinger med det eldre/yngre 
kull vurderes ved hvert enkelt tilfelle. 
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Smågutter/jenter 13-14 år  

– Forståelse 

Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen:  

Man opplever store forskjeller i fysisk og mental utvikling, og spilleren begynner å bli 
rettferdighetsbevisst. Spilleren vokser mye og fokuserer mere på prestasjoner. Motorikken er i god 
utvikling og man kan skape gode holdninger 
 

Mål for aldersgruppa 

 Raskt etablere et stort og sterkt støtteapparat for hele kullet  

 Det skal meldes på ett lag i 1.divisjon. Nivået og motivasjonen på kullet vil avgjøre i hvilken 
divisjon de andre lagene skal meldes på.  

 Bevare et godt sosialt miljø på tvers av treningsgrupper. 

 Aktiv hospitering til eldre alderstrinn. 
 I 14-årsklassen er det en målsetning å ha minimum 1 spiller på kretslaget. 

 

Slik skal det organiseres 

 Trening og kamper skal gjennomføres med 4`er baller. 

 Banestørrelse i kamp skal være i henhold til kretsen sine bestemmelser. 

 Det skal være maksimum 14 spillere på kamp når 9-er fotball spilles, og maksimum 16 spillere 
på kamp når 11-er fotball spilles.  

 Hele kullet skal så langt det er mulig kjøpe identisk treningstøy. 

 Før laget tar juleferie, deler hovedtrener gruppa inn i treningsgruppe 1 og 2 (og evt 3) etter 
kriteriene: Eget ønske, innsats, holdninger og ferdighet. Det skal være flyt mellom gruppene 
frem mot sesongen. Spillerne skal oppleve at gruppene ikke er låst. 

 Treningsgruppene skal så langt det lar seg gjøre ha samtidig treningstid på samme bane minst 
én gang i uka hele året.  

 Det er ønskelig at hele kullet reiser på en cup sammen i løpet av året. 
 Eventuelle sommer- og sesongavslutninger skal være felles for hele kullet. Det skal 

gjennomføres en avslutning på sesongen med premieutdeling. 

 Treningsgruppe 1 – Aktivitetsnivå: minimum 4 aktiviteter i uken.  

 Treningsgruppe 2 - Aktivitetsnivå: minimum 2 aktiviteter i uken fra okt. – mars, og 3 aktiviteter 
resten av året.  

 Se også «overgang til ungdomsfotball».  
 

Trenerens oppgaver 

Trenerens hverdag 

 Treneren skal være ute i god tid og gjøre klart til treningen.  
 Det skal være flyt mellom treningsgruppene. Det vil som regel være et gitt antall spillere i en 

gråsone, som skal kunne variere hvilken gruppe de trener med. 

 Alle friske spillere som er tatt med til seriekamp, skal som hovedregel spille minimum èn 
omgang i G/J13 og minimum 30 min. i G/J 14. Ifbm cup/turnering kan dette avvikes, men 
forutsetter at dette er kommunisert på forhånd. 

 Treneren skal følge opp forfalls-, trenings- og oppmøtedisiplin. 

 Treneren skal gi mye ros. Jobb for å skape et godt miljø hvor det er lov å feile.  

 Treningsøkten skal ha klart definerte læringsmål, og coachingen skal fokuseres på dette.  

 Treneren skal oppmuntre til egentrening på fritiden. 
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 Treneren skal gjennomføre en personlig samtale med hver spiller. Fokuset bør være på 
spillerens egne synspunkter på trivsel og egen ferdighetsutvikling. 

 Spillerens utvikling går foran lagenes interesser i forhold til hospitering.  

 Treneren skal utnevne egnede spillere som ”hospitantonkler/tanter”. Disse har et ekstra 
ansvar for å sørge for at hospitanter føler seg inkludert i gruppa. 

 Treneren skal, i samarbeid med lagleder, sende inn aktivitetsrapport etter hver sesong. Frist er 
utgangen av oktober hver høst. Denne malen fås ved henvendelse i Administrasjonen.  

 Trenere skal stille i profilert treningsutstyr. 

 Skal være i jevnlig dialog med sportslig leder. 

 Klubb og sportslig leder kan og skal korrigere trenere som ikke følger Klubbens retningslinjer 
angitt av denne planen.  

 Treneren skal møte opp på trenerforum. 

 Det skal vises fleksibilitet ovenfor andre idretter. 

Supplementære tilbud 

 Oslo Fotballkrets – SUP: Spillere som utmerker seg spesielt blir nominert til kretsens 
spillerutviklingsprosjekt. 

”Nesoddspilleren”  

For denne aldersgruppen økes fokuset på spillernes forståelse for individets oppgaver i laget, og 
hvilken rolle de har i å få laget til å  
Fungere både sosialt og på banen. Teknisk trening skal fortsatt ha svært høy prioritet, og spillerne 
skal fokusere på videreutvikle og automatisere alle de tekniske ferdighetene de har vært innom i 
barnefotballen. Det er viktig at man skaper en økt interesse hos spillerne for de taktiske aspektene 
ved spillet, og den taktiske treningen skal derfor vie økt fokus i forhold til i Barnefotballen. De 
relasjonelle offensive ferdighetene skal fortsatt ha første prioritet i treningen. Den strukturelle 
offensive ferdighetsdimensjonen bringes på banen i tillegg til trening på individuelle-, relasjonelle- og 
strukturelle defensive ferdigheter. Spillerne skal utvikle en større forståelse for balanseprinsippets 
betydning for både det defensive og offensive spillet. 
 

Hva skal læres? 

Holdninger 

 Spilleren skal møte i god tid på trening og kamp med Nesodden IF Fotball tøy, fotballsko, 
leggskinn og restitusjonsmat. 

 Spilleren skal melde forfall i god tid dersom man ikke kan møte til trening eller kamp. Treneren 
skal sørge for at spillerne forstår viktigheten av nevnte punkt. 

 Toleranse for andres- og egne feil. Ikke kjefting. 

 Respekt for medspillere, trenere, dommere og motstandere. 

 Spillerne skal ha ansvarsfølelse ovenfor utstyr – eget og lagets. 

 Spillerne skal rullere på å ha ansvar for lagets utstyr. 

 Spillerne skal i større grad ha medbestemmelsesrett for egen treningshverdag. 

 Spilleren skal møte på trening med et klart mål om å utvikle ferdighetene sine i løpet av 
treningen. 

 Spillerne bør utvikle forståelse for hva som kreves dersom man ønsker spill på øverste nivå, 
men drømmer må ikke drepes. 

Individuelle ferdigheter (trinn 1 & 2 i fotballpyramiden) 

 Kroppsbeherskelse. 

 Hurtighetstrening, spensttrening, stabilitetstrening. 

 Utholdenhetstrening implisitt i øvelser med ball. 

 Ballmestring – økte krav til frekvens og blikk. 
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 Vendinger – innside, utside, såle (drag, step, u-sving), Cruyff med ekstratouch, v-kutt, 
stepovervending 1 & 2, slap-cut. 

 Finter – skudd-, tofots-, tyngdeoverførings-, stepover, oversteg, dobbel oversteg, innside- 
utside med hink, stopp-kjør, touch-oversteg, slap-stepover, innside-utside, utside-innside, 
”Zidane”, ”Zlatan”. 

 Drible- og skjermeferdighet. 

 Mottak (legge til rette) – høy ball, lav ball, ulike kroppsdeler. 

 Pasninger – innside, utside, vrist. 

 Innlegg. 

 Heading – til medspiller, på mål. 

 Skudd – vrist, innside, halvsprett, 1. touch, volley. 

 1. forsvarerferdighet. 

Taktiske ferdigheter (trinn 3 & 4 i fotballpyramiden) 

 Bevegelse. 
o For å skape rom (dybde, bredde). 
o For å få ball (i støtte, feilvendt, halvvendt, rettvendt). 
o Motsatte bevegelser. 
o Påfølgende/samtidige bevegelser. 
o Forståelse for breddeprinsippets betydning for muligheten for gjennombrudd på 

rettvendt spiller (”vinkel” mellom ballfører og ball-mottaker). 

 Ballførers handlingsvalg: Når og hvordan drible, sentre og skyte? Forståelse for 
balanseprinsippets betydning for handlingsvalg. Men la spillerne gjøre egne valg! 

 Skape og utnytte 2 mot 1 offensivt. 

 Orientering uten ball – hvilke muligheter åpner seg? 

 Kroppsposisjon før mottak. 

 Enkel, men bevisst spillestil i kamp – spillerne må få noen klare oppgaver i hver rolle. 
 1.-, 2.- og 3.- forsvarerferdighet, forståelse for balanseprinsippet. 

 Bevissthet i forhold til presshøyde 
 

Hvordan skal det læres ? 

 Etabler et sett med øvelser som blir kjent for spillerne, innenfor hvert øvelsesområde. En 
treners nivå bestemmes ikke ut fra antall øvelser han/hun kan vise til.  

 Etterstreb så mange ballberøringer som mulig per spiller på de fleste treninger. 
 Skap stor aktivitet for at treningen med ball også skal utvikle fysiske egenskaper. 

 Sett pasningstreningen i en sammenheng 

 I pasningsøvelser faste øvelser som spillerne blir kjent med. 

 I pasningsøvelser som er funksjonelle i forhold til spillemønster i kamp. 

 Inkludert i possessionspill eller andre spill varianter. 

 Sett også mye av innleggs-, og avslutningstreningen i en sammenheng. 

 Smålagsspill med maks 5 mot 5 utespillere bør dominere spilldelen av treningene. 

 Spill på større bane med flere spillere brukes kun for å påvirke de taktiske momentene som 
kommer klarest frem i en kamplik setting. 

 Det meste av taktisk påvirkning bør skje visuelt. Frys spillet og vis. 

 Skap stor aktivitet med høy intensitet for at treningen med ball også skal utvikle fysiske 
egenskaper. 
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Gutter/Jenter 15-16 år (11`er) 

– Perfeksjonering 

Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen:  

Spilleren vokser mye, sosiale behov vil kunne konkurrere med idretten. Gutter utvikler «voksen» 
muskulatur i større grad enn jentene. Ikke alltid samsvar mellom fysisk og mental utvikling 
Kreativitet og koordinasjonsevne er i fin utvikling, men man kan oppleve variabel opptreden på grunn 
av pubertetsfasen.  

Mål for aldersgruppa 

 Ivareta et stort og sterkt støtteapparat for hele kullet. 

 Det ene 15-årslaget skal være i 1.divisjon. Nivået og motivasjonen på kullet vil avgjøre hvilke 
divisjon de andre lagene skal meldes på. 

 I 16-årsalderen har man som målsetning å ha et lag i interkretsserien. 

 Bevare et godt sosialt miljø på tvers av treningsgrupper. 
 Etablere bånd mot seniorlagene, og spesielt A-laget. Dette skal benyttes som et 

referansepunkt for spillere. 

 Aktiv hospitering til eldre alderstrinn. 

 Nesodden IF Fotball har et mål om å være representert med minst én spiller på hvert kretslag. 

 Kartlegge og registrere potensielle treneremner. Tilstrebe å benytte disse i barne- og 
ungdomsfotballen. 

Slik skal det organiseres 

 Trening og kamper skal gjennomføres med 5`er baller. 

 Det skal være maksimum 16 spillere når seriekamp spilles.  

 Alle spillerne på kullet skal så langt det er mulig ha identisk treningstøy. 

 Det skal arrangeres et foreldremøte i forkant av hver sesong hvor denne planen blir punktvis 
gjennomgått. 

 Det er ønskelig at hele kullet skal reise på minst én cup sammen.  

 Eventuelle sommer- og sesongavslutninger skal være felles for hele kullet. Det skal 
gjennomføres en avslutning på sesongen med premieutdeling. 

 I forkant av sesongen ønsker klubben å legge til rette for felles treningsleir for 15 og 16 årslag. 

 Treningsgruppe 1 – Aktivitetsnivå: minimum 4 aktiviteter i uken.  

 Treningsgruppe 2 - Aktivitetsnivå: minimum 2 aktiviteter i uken fra okt. – mars, og 3 aktiviteter 
resten av året.  

Trenerens hverdag 

 Treneren skal være ute i god tid og gjøre klart til treningen. 

 Alle friske spillere som er tatt med til kamp, skal spille minimum 25 minutter for G/J 15 og 
minimum 20 minutter for G/J16. 

 Det skal være flyt mellom treningsgruppene. Det vil som regel være et gitt antall spillere i en 
”randssone”, som skal kunne variere med hvilken gruppe de trener med. 

 Treneren skal følge opp forfalls-, trenings- og oppmøtedisiplin. 

 Treneren skal gi mye ros. Jobb for å skape et godt miljø hvor det er lov å feile. 

 Treningsøkten skal ha klart definerte læringsmål, og coachingen skal fokuseres på dette. 

 Treneren skal oppmuntre til egentrening på fritiden. 

 Treneren skal gjennomføre en personlig samtale med hver spiller. Fokuset bør være på 
spillerens egne synspunkter på trivsel og egen ferdighetsutvikling. 

 Spillerens utvikling går foran lagenes interesser i forhold til hospitering. 

 Ingen spiller skal spille mer enn 2 kamper i uka. 
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 Treneren skal utnevne egnede spillere som ”hospitantonkler/tanter”. Disse har et ekstra 
ansvar for å sørge for at hospitanter føler seg inkludert i gruppa. 

 Treneren kan opprette et spillerutvalg som bindeledd mellom spillergruppen og trener. 

 Treneren skal, i samarbeid med lagleder, sende inn aktivitetsrapport etter hver sesong. Frist er 
utgangen av oktober hver høst. Denne malen fås ved henvendelse i Administrasjonen.  

 Trenere skal stille i profilert treningsutstyr. 

 Skal være jevnlig dialog med sportslig leder. 

 Klubb og sportslig leder kan og skal korrigere trenere som ikke følger Klubbens retningslinjer 
angitt av denne planen.  

 Treneren skal møte opp på trenerforum. 

Supplementære tilbud 

 Oslo Fotballkrets – SUP: Spillere som utmerker seg spesielt blir nominert til kretsens 
spillerutviklingsprosjekt. 

”Nesoddspilleren” 

Spillerne er nå i en alder hvor større ansvar kan legges på den individuelle spillerens når det gjelder 
egenutvikling.  Treneren bør sørge for at spillerne ha innflytelse på opplegget. 
 
Som for forrige alderstrinn skal teknisk trening fortsatt ha en høy prioritet og spillerne skal fortsette å 
videreutvikle og automatisere alle de tekniske ferdighetene de har vært innom i barnefotballen. 
Målet er at spillerne i løpet av disse årene skal ha automatisert samtlige teknikker som Nesodden IF 
Fotball Fotball ønsker at sine A-lagsspillere skal beherske. 
 
Spillerne skal ikke introduseres for særlig mange nye taktiske temaer. De taktiske ferdighetene skal i 
stor grad videreutvikles fra læringen i forrige aldersgruppe (se tilsvarende avsnitt i 13-14 årfor 
nærmere beskrivelse). I løpet av disse årene skal spillerne, på samme måte som for de tekniske 
ferdighetene, ha forståelse for alle taktiske ferdigheter som Nesodden IF Fotball Fotball ønsker at 
sine A-lagsspillere skal beherske. 

Hva skal læres? 

Holdninger 

 Spilleren skal møte i god tid på trening og kamp med Nesodden IF Fotball tøy, fotballsko, 
leggskinn og restitusjonsmat. 

 Spilleren skal melde forfall i god tid dersom man ikke kan møte til trening eller kamp. Treneren 
skal sørge for at spillerne forstår viktigheten av dette. 

 Toleranse for andres- og egne feil. Ikke kjefting. 

 Respekt for medspillere, trenere, dommere og motstandere. 

 Spillerne skal ha ansvarsfølelse ovenfor utstyr – eget og lagets. 

 Spillerne skal rullere på å ha ansvar for lagets utstyr. 

 Spillerne skal ha medbestemmelsesrett for egen treningshverdag. 

 Spilleren skal møte på trening med et klart mål om å utvikle ferdighetene sine i løpet av 
treningen. 

 Fotball skal være valgt idrett som førsteprioritet for spillere i treningsgruppe 1. Man kan så 
klart drive annen idrett, men det må da ikke gå på bekostning av fotballen. Det er likevel rom 
for individuelle hensyn, både i forhold til person og type idrett. 

Individuelle ferdigheter (trinn 1 & 2 i fotballpyramiden) 

 Kroppsbeherskelse. 

 Hurtighetstrening, spensttrening, stabilitetstrening. 

 Utholdenhetstrening implisitt i øvelser med ball. 

 Ballmestring – økte krav til frekvens og blikk. 
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 Vendinger – innside, utside, såle (drag, step, u-sving), Cruyff med ekstratouch, v-kutt, 
stepovervending 1 & 2, slap-cut. 

 Finter – skudd-, tofots-, tyngdeoverførings-, stepover, oversteg, dobbel oversteg, innside- 
utside med hink, stopp-kjør, touch-oversteg, slap-stepover, innside-utside, utside-innside, 
”Zidane”, ”Zlatan”. 

 Drible- og skjermeferdighet. 

 Mottak (legge til rette) – høy ball, lav ball, ulike kroppsdeler. 

 Pasninger – innside, utside, halvtliggende vrist høy/lav. 

 Innlegg. 

 Heading – til medspiller, på mål. 

 Skudd – vrist, innside, halvsprett, 1. touch, volley. 

 1. forsvarerferdighet 

 Taktiske ferdigheter (trinn 3 & 4) 

 Bevegelse 
o For å skape rom (dybde, bredde). 
o For å få ball (i støtte, feilvendt, halvvendt, rettvendt). 
o Motsatte bevegelser. 
o Påfølgende/samtidige bevegelser. 
o Forståelsen for breddeprinsippets betydning for muligheten for gjennombrudd på 

rettvendt spiller (”vinkel” mellom ballfører og ballmottaker). 
 Ballførers handlingsvalg: Når og hvordan drible, sentre og skyte? 

 Forståelse for balanseprinsippets betydning for handlingsvalg. Men la spillerne gjøre egne 
valg!!! 

 Skape og utnytte 2 mot 1. 

 Orientering uten ball – hvilke muligheter åpner seg? 

 Kroppsposisjon før mottak. 

 Enkel, men bevisst spillestil i kamp – spillerne må få noen klare oppgaver i hver rolle. 

 1.-, 2.- og 3.- forsvarerferdighet, forståelse for balanseprinsippet. 

 Bevissthet i forhold til presshøyde. 

Hvordan skal det læres ? 

 Bruk kun et knippe øvelser som da raskt blir kjent for spillerne. Et treners nivå bestemmes ikke 
ut fra antall øvelser han/hun kan vise til. 

 Etterstreb så mange ballberøringer som mulig per spiller på de fleste treninger. 

 Skap stor aktivitet og intensitet for at treningen med ball også skal utvikle fysiske egenskaper. 

 Sett pasningstreningen i en sammenheng 
o I pasningsøvelser - faste øvelser som spillerne blir kjent med. 
o I pasningsøvelser som er funksjonelle i forhold til spillemønster i kamp. 
o Inkludert i possessionspill eller andre spill varianter. 

 Sett også mye av innleggs-, og avslutningstreningen i en sammenheng. 

 Smålagsspill med maks 5 mot 5 utespillere bør fortsatt ha høy prioritet i treningsopplegget. 
Likevel bør man bruke mer tid på spill på større baner med flere spillere. Dette er viktig for at 
spillerne får trent ferdighetene sine under høy funksjonalitet, og man får fokusert på de 
taktiske læringsmomentene. 

 Det meste av taktisk påvirkning bør skje visuelt. Frys spillet og vis. 
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Junior- og seniorfotball 

- Herrer 

Junior (17-19 år) – Forberedelse 

Mål 

 Opprettholde gode tilbud til alle spillere – både for satsnings- og breddefotball. 

 Utvikle spillere til klubbens A-lag. 

 Juniorlaget skal som hovedregel bestå av lokale spillere.  
 

Retningslinjer 
 Hovedtrener for Jr-1 har ikke et overordnet ansvar også for de andre juniorlagene. 

 Spillere som ikke starter kamper for junior 1, kan få kamptilbud på 2.laget. 

 Det skal være åpent for hospitering til junior 1 fra de andre treningsgruppene. Sportslig leder 
skal involveres. 

 Egne- og lokale spillere skal prioriteres før spillere utenfra. Spillere utenfra skal heve 
førsteelleveren. 

 Alt det sportslige opplegget i juniorlaget skal være i tråd med A-laget. Hovedtrener for A-laget 
skal være med å styre dette. Spillestil skal være mest mulig identisk og juniorlagets uke 
planlegges i forhold til A-lagets. 

 Juniortreneren har ansvar for den totale belastningen til spillere som også deltar på aktiviteter 
med seniorlaget. 

 
 
 
 
 
 
 

Senior 

Som sagt tidligere i planen ønsker Nesodden IF Fotball å legge til rette for at spillere kan utvikle seg 
til øverste nivå. Da må vi ha et A-lag på høyt nivå, som både gir de unge spillerne nok å strekke seg 
etter i egen klubb, og det fungerer som et lokomotiv som drar med seg resten av klubben. Vi ønsker 
også å ivareta gode breddetilbud for voksne i form av C-lag, old-boys- og veteranlag, uten å omtale 
aktiviteten i disse lagene nærmere. 

Mål 

Langsiktig: 
Innen 5 år skal vi være etablert i toppen 3.divisjon med en stall bestående av minst 70% 
lokale spillere. 

Kortsiktig: 
Holde A-laget på et nivå som skaper en god arena for spillerutvikling. Etablere et akseptabelt 
antall lokale spillere på A-laget. 

Retningslinjer 

 Sportslig Utvalg Senior ansetter i samråd Hovedtrener og assistenttrener den som skal ha 
ansvar for B-laget i kamp. 

 De beste juniorene skal regelmessig trene med A-laget og spille kamper på B-laget. 

 Spesielle talenter på gutter 16 skal få prøve seg på enkelte A-lagstreninger for å få en 
referanse i forhold til nivå. 
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 Egne og lokale spillere skal prioriteres foran spillere utenfra. Spillere utenfra skal som 
hovedregel heve nivået i førsteelleveren. 

 A-laget skal ha en offensivt fundert spillestil, basert på tekniske og kreative spillere. Dette igjen 
for å skape en god utviklingsarena for spillerne. A-laget vil i så måte også være et forbilde for 
yngre lag. 

Nyttig informasjon 

Noen sentrale regler for femmerfotball 

Reglene i femmerfotball bygger på de ordinære fotballreglene, og spesielt på reglene tilpasset 
sjuerfotballen. Her følger noen sentrale regler for «fotballens grunnspill»: 
 

a) Spillebanen 

Baneformat 20x30 

Straffesparkfelt: 6 x 15 meter ut fra mållinjen. 
Størrelse på mål: 3x2 m (5er mål). 
 

b) Antall spillere 

Det benyttes fem spillere på hvert lag samtidig, inkludert målvakt. 
Det anbefales to til fire innbyttere som kan byttes inn når som helst. 
 
c) Spillets varighet 

Her er fleksibilitet hovedregelen. Type kamp, nivå og antall innbyttere på de to lagene bør 
påvirke kamplengden. Vi anbefaler på generelt grunnlag 2 x 15 min. for de aller yngste, 
og 2 x 20 min. for de eldste. 
 
d) Spillets begynnelse 

Motspillere må være minst fem meter unna. 
 
e) Frispark 

Motspillere må være minst fem meter unna. 
 
f) Straffespark 

Tas fra midten av straffesparkfeltlinjen. 
 
g) Innkast/Innspark 

Hva som benyttes vurderes ut fra nivå og hensikt. Det kan ikke scores direkte fra 
innkast/innspark. 
 
h) Offside 

Praktiseres ikke. 
 
i) Utspark 

Keeper kan ikke sparke ballen over midten på banen. 
 
Se ellers link til NFF sine retningslinjer:  
https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/spilleregler-i-femmer--og-sjuerfotball-for-
junior-senior-oldboysoldgirls-og-veteran/ 

https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/spilleregler-i-femmer--og-sjuerfotball-for-junior-senior-oldboysoldgirls-og-veteran/
https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/spilleregler-i-femmer--og-sjuerfotball-for-junior-senior-oldboysoldgirls-og-veteran/
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Oppgaver for lagledelsen (trener og lagleder i samarbeid) 

 Ajourføre lagliste (navn, fødselsdato, adresse, tlfnr og e-postadresse på alle spillerne). Sendes 
til i administrasjonen innen 1. januar 

 Avtale lagets treningstider med ansvarlig for banetildeling. 

 Melde på lag til serien innen angitt frist via sporstlid leder og administrasjon 

 Sende ut informasjon til spillere/foresatte om kamper, oppmøtetidspunkt og –sted. 

 Skaffe dommer til lagets hjemmekamper der kretsen ikke gjør dette. 

 Betale dommere, det gjørs ikke direkte av klubben. Kreve refusjon via administrasjonen 

 Organisere transport til bortekamper. 

 Melde på laget til cuper inklusive betaling og utarbeidelse av laglister. 

 Delta på lagledermøter. 

 Ivareta lagets utstyr (draktsett, baller, hatter, vester, medisinskrin).. 
 Bestille fra materialforvalter ved behov. 

 Arrangere minst 2 årlige foreldremøter og sesongavslutninger i samarbeid med trener(e) og 
foresatte. 

Foreldrevettreglene  

Gjennom barn og ungdoms deltakelse i fotball vil omtrent annenhver husstand ha et forhold til 
fotball, enten som deltaker eller som tillitsvalgte, foreldre og foresatte. Denne frivillige innsatsen 
utgjør selve grunnfundamentet som norsk fotball bygger på. Stor deltakelse fra ressursgruppen 
foresatte, foreldre og besteforeldre vil i framtiden være helt vesentlig for å kunne drive 
fotballaktiviteten. 
 
Som foresatte og foreldre kan du bidra til å gjøre barnefotballen til en god opplevelse for barna. Her 
er noen huskeregler: 

1. Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens 
verdisyn. 

2. Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet. 
3. Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon 

for å bli i fotballfamilien lenge. 
4. Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play. 
5. Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og 

klubb i etterkant. 
6. Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig! 
7. Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller! 

Se link til enhver tid oppdaterte regler: 

https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/verdier-og-virkemidler/idrettens-barnerettigheter-og-
bestemmelser3/foreldrevettregler/ 

Hospitering i Nesodden IF Fotball 

Med hospitering mener vi en spillers deltagelse i andre (eldre) lag – i tillegg til eget. Som nevnt ved 
tidligere anledninger i planen, skal vurderinger rundt hospitering gjøres utelukkende ut ifra hva som 
er best for spilleren – ikke lagene. 

https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/verdier-og-virkemidler/idrettens-barnerettigheter-og-bestemmelser3/foreldrevettregler/
https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/verdier-og-virkemidler/idrettens-barnerettigheter-og-bestemmelser3/foreldrevettregler/
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Disse reglene gjelder for hospitering fra 12-19 år. 

 De beste spillerne i et kull skal hospitere i eldre alderstrinn (selvsagt forutsatt at spilleren 
ønsker dette). Dette skal initieres av spillerens trener, som skal se behovet for hospitering eller 
klubbens Sportslige Leder. 

 Hospitering skal skje til treningsgruppe 1 i det aktuelle alderstrinnet. 

 For at hospitering skal forekomme, må spilleren være så god at den ville forsvart en plass i 
troppen på trinnet over. 

 Dersom spilleren er god nok til å forsvare en plass i førsteelleveren til laget over, bør spilleren 
tilbys permanent tilhørighet i laget over. 

 Ovenfor nevnte punkter kan foregå over flere alderstrinn. 

 Spilleren skal hospitere på så høyt nivå at den møter spillere som er bedre enn seg selv og får 
noe å strekke seg etter. Spillere skal ikke hospitere i mer enn ett lag. 

 Alle førstelag skal ha hospitantonkler/tanter. Dette er egnede spillere som treneren plukker ut 
til å ha et ekstra ansvar for at hospitanter finner seg til rette i gruppa. 

 Om hospiteringen gjøres i tillegg til- og/eller i stedet for eget lags aktivitet, må vurderes ut fra 
hvert enkelt tilfelle. 

 Hospitering er primært ment som et treningstilbud. Det skal hospiteres i trening for å 
hospitere i kamp, men Nesodden IF Fotball ser også positivt på hospiteringsmuligheter i kamp. 

 Treneren på spillerens primærlag har ansvar for å følge opp spillerens totalbelastning. 

 Treneren på hospiteringslaget har ansvar for å evaluere utbyttet av hospitering. 

 All hospitering skal være langsiktig og planlagt. 

Utvikling av keepere 
En keeper skal besitte mange ferdigheter. Vi har delt inn i offensive, defensive og fysiske ferdigheter: 

Offensivt 

 Mottak. 

 Korte pasninger. 

 Lange pasninger. 

 5-metere (målspark). 

 Utspark (med ballen i henda). 

 Kast. 

 Overblikk. 

 Gjøre seg spillbar. 

 Valg 

Defensivt 

Taktiske 

 Overblikk. 

 Dirigering av laget. 

 Posisjonering ift å dekke bakrom. 

 Evne til å lese spillet. 

 Timing i ”utrusning”. 

 Posisjonering ift innlegg. 

 Posisjonering ift skudd. 

 Evne til å lese skudd 

Tekniske 

 Fotarbeid. 

 Grep. 
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 Lave skudd nær kroppen (høyre/venstre). 

 Lave skudd langt fra kroppen (høyre/venstre). 

 Høye skudd langt fra kroppen (høyre/venstre). 

 1v1 situasjoner. 

 Feltarbeid. 

Fysiske 

 Reaksjon. 

 Rekkevidde høyre. 

 Rekkevidde venstre. 

 Styrke. 

 Akselerasjon. 

 Spenst. 

 Utholdenhet. 

 Bevegelighet. 

 Skadeforebygging 

Når trene hva? 

8-12 år: 

 Grunnstilling. 

 Grep. 

 Fallteknikk. 

 Reaksjoner. 

 Distribusjon (kast, utspark). 

 Frispilling sammen med bakspillere. 

 Kroppsbeherskelse, ballmestring og teknikk trenes som- og sammen med utespillerne. 

13-14 år: 

 Satsteknikker. 

 Posisjonering. 

 Kommunikasjon. 

 Frispilling i bakre 5. 

 Spilleforståelse (særlig strukturell) treners som- og sammen med resten av laget. 

 Fysisk trening som- og sammen med resten av laget. 

 Videreutvikle emner fra 8-12 år. 

15-19 år: 

 1v1 situasjoner. 

 Feltarbeid. 

 Støttespiller/sikringsspiller. 

 Spesifikk fysisk trening (spenst, styrke etc). 

 Videreutvikle emner fra 11-14 år 

Nyttige linker 
www.fotball.no – Norges Fotballforbund 
www.fotball.no/oslo - Oslo Fotballkrets 
www.trenerforeningen.no – Norsk Fotball-Trenerforening (NT F) 
www.fotballdommer.no – Nettsted for dommere 


