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Innledning

Sportsplanen i Nesodden IF Fotball danner grunnlaget for sportslig aktivitet i klubben vår,
og skal fungere som et styringsverktøy for trenere og lagledere i klubben.
Identitet, fellesskap, gode holdninger og stolthet skal være sentrale faktorer i Nesodden IF
Fotball. Vi, både spillere, trenere, lagledere og andre som på en eller annen måte er
involvert i fotballen på Nesodden skal være stolte over å ikle oss det sorte og hvite
nesoddtøyet. Samtidig ønsker vi at man ikke bare skal kjenne igjen et Nesodden-lag på
drakta, men på måten vi spiller fotball og oppfører oss internt samt eksternt.
I dette dokumentet vil vi tydeliggjøre den røde tråden som skal prege arbeidet som legges
for dagen i alle lag i Nesodden IF Fotball. Sportsplanen vår har som formål å legge til
rette for at spillerne våre har gode sportslige utviklingsmuligheter, bidra til å skape gode
sosiale rammer gjennom en felles identitet og holdninger knyttet til fotballaktiviteten, og
forhåpentligvis danne grunnlag for mestring og glede gjennom å vinne no en
fotballkamper.

I sportsplanen vil du finne:
•
•
•
•

Felles rammeverk og strategi for alle lag i Nesodden IF Fotball
Hvordan organisere trenings og kampopplegg til ulike aldersgrupper:
Klubbens retningslinjer for differensiering og hospitering.
Hvordan spillere, trenere og foreldre skal oppføre seg.

Gjennom denne planen ønsker vi å skape en felles forståelse for hva Nesodden IF Fotball
står for, hvilken vei vi ønsker å utvikle oss, og komme med noen enkle tips på veien.
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Nesodden IF Fotball
Formål
Nesodden IF Fotball skal til enhver tid etterstrebe å følge Nesodden IF sin overordnede
visjon for all idrettslig aktivitet.
Nesodden IF Visjon «Idrett for alle» . Nesodden IF Fotball støtter opp idrettslagets mål om
å ha et godt sportslig og sosialt tilbud for så mange som mulig, så lenge som mulig.

All aktivitet i klubben skal tuftet på verdiene vi har som klubb: Fellesskap, Lojalitet og
Idrettsglede

Verdier
Fellesskap

Lojalitet

Idrettsglede
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Barnefotball
(5/6-12 år)

På Nesodden har vi et fotballtilbud fra det året barna begynner på skolen.
Fotballaktiviteten kategoriseres som barnefotball til og med det året barna fyller 12 år.
Det første året er det det i all hovedsak et rent treningstilbud, før man etter hvert innfases
i den lokale KIWI-mini ligaen.
Det overordnede fokuset i barnefotballen er å skape en arena hvor barna har det gøy og
føler seg inkludert. Barnefotballen på Nesodden skal bidra til å skape tilhørighet og
danne fellesskap som legger grunnlaget for mange år fremover.
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Hvordan spiller vi?

Spillerne skal ikke bli styrt, men rettledet. I det legger vi at man ikke skal ta løsninger
for dem, men heller vise dem de ulike mulighetene de har. Dette gjøres igjennom
instruksjon og stille spørsmål som får de til å være aktive og til stede i sin egen læring.
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. Keeperen er
den på banen som oftest er ledig og vi skaper overtall ved å kunne bruke keeper aktivt
bakfra. Vi skal oppmuntre til å bruke keeper og tørre å gjøre feil ved å sette i gang bakfra

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 den enkelte kamp skal hovedsakelig være underordnet spilleglede og
utvikling.
Lagene settes sammen basert på kriteriene jevnbyrgihet, kammeratskap og mangfold i
ferdighet.
Det skal til en hver tid etterstrebes å skape jevne kamper som dyrker
mestringsopplevelser.
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5-7 år

Finne gleden ved fotball
Fotballen i NIF starter opp høsten før barna begynner på skolen. Det inviteres til
klubbstyrt oppstart i Oktober, og det er treningstider inne gjennom vinteren. Ved oppstart
er klubben avhengige av foreldre og trygge rollemodeller som gir barna et positivt og
lystbetont møte med fotballaktiviteten.

Praktisk
Det er felles trening for gutter og jenter de første årene, 5 – 7 år.
Det er felles treningstid for det enkelte kull, men det anbefales å dele inn årgangen i mindre
grupper ved gjennomføring av treningen for tettere oppfølging og tryggere omgivelser. Det er i
første år mulighet for skolelag. Fokus er lek & ballmestring.
Aktivitet: 1 trening i uken
Organisering: Klubben arrangerer oppstartsmøte og delegerer ansvar som kullansvarlig.
Det skal tilbys trenerkurs grasrottrener delkurs 1 og barnefotballkvelden til alle nye trenere og
engasjerte rundt kullet ved oppstart.
Cuper: OBOS – 6-år kan delta på OBOS mini liga, og i seriespill i klubbregi (Per 2021 Kiwiminiserie)
Hospitering: Nei
Differensiering: Ikke inndeling eller selektering på bakgrunn av ferdighet. Benytt varrierende
påvirkning og ulike læringsmomenter

Fokus og trening
For de aller minste er fotballen en spennende og helt ny verden. VI skal gjennom trening tilrettelegge
for at barna får et morsomt og gledelig møte fotballen i organisert form. Hovedfokus er at det skal
være å legge til rette for glede og mestring.
Det er stort sprik i ferdighetene man kommer inn i fotballen med. Vi skal lære både basis
fotballferdighet og hvordan det er å ta del i en gruppe. Hovedfokus i de første årene vil være å lære
spilleren å kontrollere ballen. Det bør i en hver trening vektlegges ballmestring og spill. Det og
viktig å tidlig gi barna en forståelse av at fotballspillet handler om 2 ting: 1) Score mål og 2) Hindre
mål.
For utdypende læringsmomenter og øvelsestips:
https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/barn_6-7/ovelser-og-laringsmomenter-6-7--ar/#186689
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Hvordan lager vi en god trening?

Nøkkelen for å gjennomføre en god treningsøkt ligger i gode forberedelser, og at trenere
møter på feltet med en klar plan for treningen. I tillegg til å ha en god øktplan, er det vel
så viktig å være seg selv bevist på hvordan vi møter barna.
Et godt tips er å bruke www.treningsøkta.no finnes i både desktop og app versjon.
Innlogg og opplæring fåes av sportslig administrativ leder på forespørsel.
•
•

•
•
•

Etterstrebe at all aktivitet gjøres med ball.
Med og motspillere i flest mulig øvelser – fotball handler om individuelle
ferdigheter i samhandling med andre, både med og motspillere. Dette må vi lære
oss tidlig.
Bruk gjerne konkurranseelementer som virkemiddel for morsomme treningsøkter
med høy intensitet og mye ballkontakt.
Treneren er en tydelig leder.
Bruk mye tilpasset smålagspill som gir mange situasjoner for å score mål/hindre
mål.
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8-9 år
Flest mulig med kvalitet og fotballglede

Fokus og organisering
Fra og med 8 år etterstreber klubben å opprette eget Jentelag i alle årganger.
Kullene skal ha fellestreninger, men det kan nå deles inn i grupper/lag på 8-10 som følger hverandre
tettere, det er vitkig at disse gruppene ikke er faste og det er stor rotasjon internt i hele gruppen.
La spillerne trene med venner. Mange barn søker til fotballen for å være sammen med venner, og dette
samholdet skal vi som klubb dyrke og bygge lagånd rundt.
Aktivitet: 1-2 økter inkludert kamp i uka
Trenere og ledere: Klubben skal aktivt arbeide for at flertallet av trenere innehar Grasrot del 1 og del 2.
Det er ønskelig at kullansvarlig har gjennomført hele NFFs Grasrotkurs.
Cuper og : Vårcup Inne Nesodden og Nesoddnære cuper. Fom. G9/J9 spiller lagene i seriespill regi
NFF Oslo. For 9-åringer tilbys det tilbud om 7-er fotball i regi av NFF, eventuelt deltakelse avklares
ved påmelding.
Hospitering: Kun på tvers av kjønn. Ikke opp,
Differensiering: Ikke fast inndeling eller selektering på bakgrunn av ferdighet. Benytt varierende
påvirkning og ulike læringsmomenter. Enkelte øvelser i en økt kan deles etter ferdighet, men husk å
rullere.

Fokus og trening
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.
”Spill med ballen»
I disse årene er spillerne er i den motoriske gullalder og er veldig mottakelige for motorisk og
teknisk læring, og således er dette sentralt i ferdighetsutviklingen. I denne alderen leges mye av
grunnlaget for å lære fotballferdigheter.
Utvikling av teknikk og motoriske ferdigheter skal derfor være sentralt i treningen. Det er viktig å
utfordrere og bidra til å skape mestring i treningshverdagen, som motiverer til videre treningsiver,
og ønske om å utvikle seg.
I denne alderen starter man også å spille kamper, så samspillet og å skape et lag vil nå og kreve
oppmerksomhet.
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Treningstips

Treningstips fra NFFs skoleringsplan:
Treningsøkta bør ha ett av følgende fire hovedtemaer fra start til slutt:
•
•
•
•

Spille seg framover i banen
Komme til avslutning – score mål
Vinne ball – Hindre motstander å komme forbi oss
Hindre avslutning – hindre mål

En hver treningsøkt bør bestå av en ca prosentvis fordeling:
•
•
•

Sjef over ballen: 25%
Spille med og mot: 25%
Spill: 50%

For ytterligere treningstips og øvelser: https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/barn_89/ovelser-og-momenter-8-9-ar/#186731
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10-11 år

Fra barn til ungdom

Fokus og organisering
Når spillerne fyller 10 år er man veiskille i fothverdagen, størrelsen på banen øker i takt med antall
med og motspillere. Det fører til et større krav til forståelse av ulike roller og den individets del av
laget. I disse årene vokser det ofte frem et sterkt resultatfokus blant spillerne, det veldig fra trenerens
side å opprettholde et sterkt fokus på utviklig og prestasjon, fremfor å jage resultater.
Aktivitet: 2-3 fellesaktiviteter inkludert kamp i uka
Trenere og ledere: Klubben skal aktivit arbeide for at flertallet av trenere innehar Grasrot del 1 og del
2. Det er ønskelig at kullansvarlig har gjennomført hele NFFs Grasrotkurs.
Hospitering: Ja (se egen hospiteringsmatrise).
Differensiering: Ikke fast inndeling eller selektering på bakgrunn av ferdighet. Benytt varierende
påvirkning og ulike læringsmomenter. Enkelte øvelser i en økt kan deles etter ferdighet, men husk å
rullere.

Sportslig
7er fotball erstatter 5er fotballen , og selv om ferdighetsutvikling fremdeles skal prioriteres er nå på
tide å å rette et større fokus mot samspillet og organiseringen av et lag. I denne alderen begynner
spillerne å bli mer mottakelige for instruksjon, så noe mer korrigering kan være hensiktsmessig. Det er
og en svært viktig alder å bidra til å forme gode holdninger som tas med videre i fotballlivet.
Dette er en fase hvor utviklingen og ferdighetene er svært ulik, og det kan være utfordrende å skape et
trenings og kamptilbud tilpasset den enkeltes nivå. Det blir da viktig å ha differensiering av spillere
basert på ferdighetsnivå
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Treningstips

Treningstips fra NFFs skoleringsplan:
Treningsøkta bør ha ett av følgende fire hovedtemaer fra start til slutt:
•
•
•
•

Spille seg framover i banen
Komme til avslutning – score mål
Vinne ball – Hindre motstander å komme forbi oss
Hindre avslutning – hindre mål

En hver treningsøkt bør bestå av en ca prosentvis fordeling:
•
•
•

Sjef over ballen: 25%
Spille med og mot: 25%
Spill: 50%

For ytterligere treningstips og øvelser: https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/barn_89/ovelser-og-momenter-8-9-ar/#186731
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Ungdomsfotball

Overgangen fra barnefotball til ungdomsfotball skjer det året spillerne fyller 13år. Vi har i
denne sportsplanen implementert 12 åringer, da overgangen til 9er fotball representer et
markant skille i fotballivet. I denne alderen er det svært mye skjer, både knyttet til
fotballaktiviteten og utenfor. I Fotballøyemed utvikler spillerne seg både fysisk og
ferdighetsmessig, men i svært ulikt tempo. Overgangen til ungdomsfotballen betyr og et økt
fokus på resultater med introduksjon av tabell og mer reel konkurransehverdag. Her møter man
selve grunnideen i all idrett – det handler om å vinne, men i Nesodden IF Fotball skal vi være
beviste på at det ikke handler om å vinne for en hver pris. Det handler om hvordan vi vinner,
både på og utenfor banen.
Sentralt for oss at vi på Nesodden skal ha et tilbud til de som har store ambisjoner med
fotballen, men også et tilbud som tilrettelegger for at de som har stor glede av det sosiale og
trives med fotballen skal kunne idrettsglede i Nesodden IF fotball gjennom hele u ngdomslivet.
Fotballen skal være en sentral del av det sosiale miljøet for ungdommer på Nesodden, og vi
skal gi et best mulig tilbud til flest mulig, lengst mulig - uavhengig av nivå.
Derfor er det sentralt når man går inn i Ungdomsfotballen og får tildelt en klubbengasjert
trener, er denne treneren hovedansvarlig for hele kullet. Det skal være felles treningstider for
alle spillere i en årgang, men differensieres etter nivå på økten. Dette tror vi styrker identiteten,
lagfølelsen og trivselen.
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Slik spiller vi
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. Det er viktig at man lærer spillerne å være tålmodige nok med
ball i laget og ta gode gjennombrudd – framfor å spille ballen framover til enhver tid.
Mot etablert forsvar skal lagene fortrinnsvis sette i gang kort fra egen keeper. Viktig å
etablere at dette er noe man skal gjennomføre og øve på – denne fasen skal mestres og
utvikles fra år til år. Vi er utviklingsorientert framfor resultatorientert i ungdomsfotballen.
Nesoddens spillere skal tørre å ta vare på ballen og tenke konstruktivt, også i pressede
situasjoner. Vi ønsker å spille på oss press på en side og flytte på motstander for å skape
huller i deres struktur som vi kan utnytte. En viktig del av dette er å skape overtall rundt
ball for å ha flere tilgjengelige spillpunkter. Spillerne må forstå sin posisjonering ut ifra
egen rolle og situasjon på banen – hvor trenges jeg i hvilke situasjoner? Jobber alltid med
spilleforståelse og ha spillere som tar egne valg i kamp, basert på instruksjon og læring
skapt på feltet.
Den defensive organiseringen skal være basert på prinsipper for soneforsvar når vi
presser lavt – i det høye presset har vi innslag av mannsmarkering og ta ut enkeltspillere
hos motstander for å vinne ball gunstig høyt i banen og gi motstander liten tid med ball.
Lagene våre skal primært spille 4-2-3-1, 4-3-3 eller 4-3-1-2 som et utgangspunkt – for å
alltid ha nok spillere sentralt i banen, kunne skape overtall og ha ledige spillere i gode
posisjoner. Andre valg av system skal diskuteres med sportslig leder.
For de som spiller 9’r skal man primært spille 3-4-1 eller 4-3-1, men her er fokus i
større grad på at spillere skal få spille og prøve seg i ulike posisjoner på banen – framfor
at man skal dyrkes i en spesifikk rolle.
Det skal være en rød tråd igjennom de ulike kullene og oppover som gjør at hospitering
og neste nivå vil være naturlig mtp spillestil og rollekrav.
Resultatet i den enkelte kamp skal hovedsakelig være underordnet spilleglede og
utvikling.
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Ungdomsfotballen -rammer

Fokus og organisering

Aktivitet: 3-5 økter inkludert kamp i uka
Trenere og ledere: Klubben bestreder å stille med engasjert trener med hovedansvar for hele kullet
fom G13. På jentesiden skal det til enhver tid være en Jentefotball-koordinator med overordnet
ansvar, og ved større kull engasjert trener. Utover dette er det svært viktig med en aktiv og
engasjert foreldregruppe. Klubben skal til enhver tid arbeide for å kurse foreldretrenere.

Lags og seriepåmeding: I møtet med ungdomsfotballen (13 år) Lag meldes på til seriespill ut fra
det totale antall spillere, og spillernes nivåer. Det oppfordres til å på ulike nivåer for å gi et best
mulig kamp og utviklingstilbud til hele gruppen. Spillergruppen skal tidlig (høst) kartlegges for å
være best mulig forberedt på dette. Videre seriespill bestemmes av prestasjoner i foregående
sesong, med unntak av 3. divisjon og ned. Seriepåmelding gjøres i samråd med trenergruppe og
klubbens SU og administrativ leder.
Et våre viktigste prinsipper er å bevare det sosiale miljøet på tvers av differensierte lag og
ferdigheter, derfor trener hele årskull samtidig, reiser sammen på turer, og har felles sosiale
sammenkomster.
Spilletid:
12-14 år: Ved oppmøte til kamp skal det etterstrebes at samtlige spillere får minimum 50% av
kampens minutter på banen. Kamptid og mulighet til å delta på kamp skal samtidig samsvare med
treningsoppmøte.
15-16 år: Ved oppmøte til kamp skal det etterstrebes at alle spillere skal spille minimum 25% av
kampen. Kamptid og mulighet til å delta på kamp skal samtidig samsvare med treningsoppmøte.

Supplementære tilbud:
Landslagsskolen
NFFs Landslagsskole er broen mellom klubbene våre og de aldersbestemte landslagene. Det starter
som regel med treninger for noen få selekterte spillere høsten det året barna fyller 12 år. Les mer
om Landslagsskolen her.
Nominasjon til landslagsskolen gjøres i samråd mellom engasjert trener, sportslig utvalg og
sportslig administrativ leder. Kvaliteter som skal vektlegges: Utviklingsorientert og vilje til å ta til
seg læring, holdninger, nysgjerrig og reflekterte rundt egen utvikling.
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13-14 år

Mål

Fokus

Utviklingsmomenter

Gutter: 4 påmeldte lag.
Et lag i 1. div eller topp
2. div

I vareta og gi et godt
sportslig tilbud til alle
spillere uavhengig av
nivå.

Gode førsteforsvarere
Gode førsteanrgipere

Jenter: Et lag påmeldt
lag i alle årsklasser

Videreutvikle en sunn
og god treningskultur.

Ta ev press og
passningskvalitet
Valg med ball

15-16 år

Mål:

Fokus

Utviklingsmomenter

Gutter: 2 lag i begge
begge kull. Et lag i 1. div.

I vareta og gi et godt
sportslig tilbud til alle
spillere uavhengig av nivå.

Dyrke spillestil – etablert
og kontring.
Hvordan spille
Soneforsvar: Press, sikring
& sideforskyving

Jenter: Et lag påmeldt lag
i alle årsklasser

Videreutvikle en sunn og
god treningskultur.

Ta ev press og
passningskvalitet
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Junior herrer
Juniorfotballen på Nesodden skal favne bredt og ha at et godt utviklingstilbud til spillere som
har ambisjoner med egen fotballhverdag, samt ha gode treningsgrupper for de som kun ønsker
å ha det gøy og sosialt med fotballen. Vi har i seneste sesong vært prisgitt å ha 3. påmeldte
lag til seriespill, og det er en ambisjon om at vi klarer å holde nok spillere i fotballen lenge
nok til at det vedvarer.

Junior1:
Mål: Junior 1 skal være et godt etablert 1. divisjonslag som drives under samme prinsipper som
klubbes A-lag. For å kvalifisere til spill på klubbens Jr. 1 lag er ferdighet kriteriet som veier tyngst.
Dette styres av engasjert trener i samråd med SU og klubbens senior trener team.
Junior 1 skal ha tettebånd mot menn senior A, og etablere en fast hospiteringsordning. Dette skal
benyttes som referansepunkt for spillere og klargjøre at om spillere holder et godt nok ferdighetsnivå
er flyten mellom jr. og seniorfotball kort i Nesodden IF Fotball.
Selv om det er en klar målsetning å etablere juniorlaget i 1. divisjon, skal bevisstheten om at resultat
ikke skal overskygge utvikling alltids være trener og gruppe bevist. Det er dog et viktig element i
læringen at grep for å vinne kamper er sentralt i fotballen.
Junior 1 skal minimum ha 4 aktiviteter per uke.

Junior 2:
Med et stort antall spillere i junioralder og ferdighet som viktigste kriterie for å spille på junior 1, er
det essensielt at vi har et godt tilbud for de som har ønske om å videreutvikle seg som fotballspillere,
og kvalifisere til Jr. 1 spill.
På samme måte som Junior 1 skal ha tettebånd mot menn senior A, og etablere en fast
hospiteringsordning skal likeledes etableres mellom Jr. 1 og Jr. 2. Ferdigheter, evne og vilje til å
reflektere rundt egen utvikling og treningsvilje skal vektlegges.

Junior 3:
Junior 3 er et tilbud til spillere i junioralder som ønsker å fortsette å ha det gøy med fotball, uten store
videre ambisjoner.
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Senior herrer

Nesodden IF Fotball skal være en klubb man kan drive med fotball gjennom hele livet.
Vi har en ambisjon om å ha et et konkurransedyktig tilbud til ungdom og unge voksene, selv
etter endt junioralder. Seniorfotballen i Nesodden IF Fotball skal representere en videreføring
av utviklingen i ungdomsavdelingen.

Menn senior:
Vi ønsker spillere og trenere som ønsker å fortsette å utvikle seg som fotballspillere. A-laget
skal i stor grad bestå av unge spillere, fostret opp, eller med sterk tilknytning til i Nesodden.
Det eksisteres et gjeldende styrevedtak på at det maks skal være fire spillere i troppen utenfor
denne kategorien.
Det er en målsetning at klubben innenfor disse rammene ha et lag som stabilt ligger midt på
treet i Norsk-Tipping ligaen (Nivå 4/3. divisjon i seriesystemet).
Rekrutt-laget skal være en god øvingsarena for spillere som trenger matching og er i
randsonen for spill på klubbens a-lag. Det er en ambisjon at klubbens rekrutt lag spiller maks
spiller to divisjoner under klubbens a-lag for å sikre god matching. Det skal være tett
samarbeid mellom JR.1 – rekrutt og Menn senior A.

Old boys:
Det er tilbud til både halv gamle og helgamle kvinner og menn som har glede av fotball, disse
gruppene skal kjennetegnes av sosial trivsel både på og utenfor banen
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Kvinner junior og senior

Det er klubbens soleklare ambisjon at det innen få år er et tilstrekkelig spillermateriell til at
det er nok jenter og kvinner som spiller fotball gjennom alle ungdomsårene og inn i
voksenlivet slik at vi har tilstrekkelig spillermateriell til å at klubben kan stille fullverdige 11lag til ordinært seniorspill i både Jr. og seniorklassen. Dette krever målrettet fokus på
rekruttering, legge til rette for god aktivitet, og heve kompetansen.
Felles treningsdag: Alle kull og lag i Nesodden IF fotball skal ha felles treningsdag
minimum 1 dag pr uke, det etterstrebes at jentefotballen skal prioriteres med 2 fellesdager i
uken.
Jentefotballkoordinator: Klubben engasjerer koordinator for jentefotballen – med fokus på
en helhetlig plan og heving av trenerkompetansen.

Trenerressurser: Det er ønskelig å se på muligheten for å engasjere eksterne trenerressurser
også for ungdomslagene på jentesiden, om kontinuerlig vekst i kullene på jentesiden vedvarer.
Old Girls:
Det er tilbud til både halv gamle og helgamle kvinne som har glede av fotball, disse gruppene
skal kjennetegnes av sosial trivsel både på og utenfor banen
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Bildeside
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Hospitering
Med hospitering mener vi en spillers deltagelse i andre (eldre) lag – i tillegg til eget.
Vurderinger rundt hospitering gjøres utelukkende ut ifra hva som er best for
spilleren – ikke lagene. Vi setter alltid spilleren sine ønsker og utvikling i sentrum.
All hospitering skal være langsiktig og planlagt.
Disse reglene gjelder for hospitering
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.
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 det
vurderes å tilbys permanent tilhørighet i laget over.
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.
For å skape trygghet for spilleren – så skal man i så stor grad som mulig spille i samme
posisjon som man gjør til vanlig.
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 – et
sentralt punkt i spillerutvikling. Det er helt avgjørende at den totale belastningen både
fysisk og psykisk ivaretas og at spillerne blir fulgt opp og lagt et godt opplegg for, da dette
ikke er noe de er i stand til å styre på egenhånd.
Treneren på hospiteringslaget har ansvar for å evaluere utbyttet av hospitering. God
kommunikasjon og tilbakemeldinger til hverandre med noen nøkkelpunkter er givende for
både spillere og trenere å ta med seg videre – når man skal finne ut hva man trenger å
utvikle seg ytterligere på.
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Hospitering
Eksempler på
hospitering

6-7 år

8-9 år

10-11 år

12 år

Fra 13 år

Hospitering på
tvers av kjønn

Felles

JA

JA

JA

JA

Hospitering i
kamp

Felles

NEI

JA

JA

JA

Hospitering på
tvers av
klubber

Felles

NEI

JA

JA

JA

NEI

NEI

JA

JA

JA

Hospitering
opp en
aldersklasse

Differensiering

Eksempler på
Differensiering og
tilrettelegging i
økta/kamper

6-7 år

8-9 år

10-11 år

12 år

Fra 13 år

Ulik påvirkning
gjennom
forskjellige
øvelser,
læringsmomenter
og krav til utførelse

JA

JA

JA

JA

JA

Vurder betingelser
(touch,
banestørrelse/form,
antall spillere osv.)
for utfordringer og
mestring for alle

JA

JA

JA

JA

JA

Inndeling i grupper
etter ferdighetsnivå
i deler av økta

NEI

JA

JA

JA

Ja

Treningsgrupper
delt inn etter nivå,
eller treningsiver

NEI

NEI

NEI

DERSOM
FORMÅLSTJENELIG

JA
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Hvordan oppfører vi oss
Trenere/lagledere

Som trener er jeg et forbilde for spillerne mine. Da er det viktig at jeg utviser trenervett:
1.
2.
3.
4.
5.

Jeg er her for spillerne, ikke for meg selv.
Jeg ser og hører meg selv «utenfra» og spillerne «innenfra».
Jeg velger å være positiv, fordi jeg vet at min oppførsel – både positiv og negativ – smitter over på andre.
Jeg påvirker både mine spillere, «benken» min, dommeren, motstanderlaget og publikum gjennom positiv språkbruk
og kroppsspråk.
Jeg ønsker å være et godt forbilde for spillerne mine og en god ambassadør for fotballen og klubben min.

Trenervett gir kampvett:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gjennom Fair play-møtet er jeg med på å skape en god fotballopplevelse for alle.
Jeg tar spillerne med på råd. Jeg har autoritet, men er ikke autoritær.
Alle er like mye verdt. Jeg sprer både spilletid og oppmerksomhet.
Jeg er utviklingsorientert og veileder spillerne mot neste spillsituasjon. Jeg gjør dommeren god og henger meg ikke
opp i dommeravgjørelser.
Jeg er forberedt på at temperaturen kan bli høy, men jeg, «benken» min og spillerne mine skal takle det positivt og
konstruktivt.
I Nesodden IF Fotball skal vi maks være to trenere/ledere på «lagleder -siden». Resten av teamet stiller seg sammen
med foreldre.

Klarer jeg å etterleve dette, er jeg godt rustet til å være fotballtrener.

Spillere
Klubben er opptatt av å bygge gode holdninger rundt lagene.
- Møte tidsnok på trening og kamp med egent treningstøy, fotballsko, leggbeskyttere og drikkeflaske.
- Spilleren skal lytte trenerens instruksjoner
- Vise toleranse for andres- og egne feil
- Gjøre så godt man kan i enhver situasjon
- Forståelse for at øvelse gjør mester
- Ansvarsfølelse ovenfor utstyr – eget og lagets
Vise respekt for:
- Medspillere
- Trenere
- Dommere
- Motstandere
En spiller for Nesodden IF Fotball skal undertegne en Fair Play-kontrakt (se vedlegg)
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Foreldrevettregler

Fra Norges Fotball Forbund:
For å få et godt klima på og utenfor banen, så er det avgjørende å ha gode relasjoner og en
god dialog med foreldregruppa. Det er viktig å klargjøre klubbens verdier, retningslinjer og
lagets kjøreregler overfor foreldrene, slik at de blir bevisst sin rolle. Foreldremøter er en god
arena for å skape og vedlikeholde denne bevisstheten. Bruk gjerne Foreldrevettreglene som en
inngang til foreldremøter.

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!
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Cuper og reiser
Tekst fylles inn: Frederik

6-7 år

8-9 år

10-11 år

12 år

13 år

14 år

15-16
år

JA

JA

Cuper på
Nesodden

JA

Cuper i OsloOmrådet

NEI

JA

Cuper i Østlandsområdet

NEI

NEI

JA

Cuper etter nivå
Østlandsområdet

NEI

NEI

NEI

JA

Felles klubbstyrt
påmelding til cup
i utlandet

NEI

NEI

NEI

JA

JA

Cuper etter nivå i
Skandinavia

NEI

NEI

NEI

NEI

JA

Cuper utenfor
Skandinavia

NEI

NEI

NEI

NEI

NEI

JA

Treningsleir i
utlandet

NEI

NEI

NEI

NEI

NEI

NEI

JA
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Beskrivelse av begreper
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