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Forord
Rælingen FKs Sportsplan setter rammene for hvordan vi ønsker
å utvikle oss som fotballklubb. Gjennom våren 2018 har klubben
nedlagt et omfattende arbeid i revidering og videreutvikling av
klubbens sportsplan fra 2016. RFKs nye sportsplan skal fungere
som et styringsdokument for alle oss som har verv i klubben.
Rælingen FK drives godt og har en
sunn økonomi. Dette gir oss mulighet
til å investere i kompetanse og videre
utvikling av klubben. I januar 2018
ansatte klubben Fredrik Hagen
Vold som spiller- og trenerutvikler.
Dette er en fantastisk «signering”
for klubben og styret har tro på at
en ressurs som Fredrik er det vi
trenger for å utvikle klubben enda
et hakk. Fredrik (24) begynte å trene
lag i klubben mens han fortsatt gikk
på videregående. Han har en Master
fra Norges Idrettshøgskole innen
coaching og psykologi Han har har
vært trener i toppserien for kvinner
og har i tillegg jobbet med ungdomsog seniorlandslag, både på jente- og
guttesiden de siste 4 årene. Det
at Fredrik velger å komme tilbake
og jobbe i Rælingen Fotballklubb
er noe jeg og vi er veldig stolte av.
Det viser at vi er på riktig vei og at
klubbfølelsen er sterk hos folk som
har vært i klubben.
Fredrik har bidratt i stor grad til
denne nye, reviderte sportsplanen
som vi håper du, som trener, lagleder,

forelder, spiller eller annen engasjert
RFK-entusiast vil se på som en viktig
brikke i å samle klubben mot et
felles mål: At små og store rælinger
skal finne stor glede og inspirasjon
i å tilbringe mesteparten av fritiden
sin på Marikollen. Eller, “flest mulig,
lengst mulig, best mulig” som det
heter i klubbens visjon.
Motivasjon gir grunnlag for “Flest
mulig, lengst mulig”
Den kanskje viktigste jobben vi
som trenere og foreldre gjør for å
få barn og ungdom til og fortsette
med fotball, er å sørge for at de
synes det er gøy og stimulerende å
gå på trening. I sportsplanen kan du
derfor lese hvordan vi som trenere
og foreldre kan bidra til å stimulere
spillernes indre motivasjon.
Vi går bort fra en definert spillestil
I tillegg til motiverte spillere er det
like viktig med motiverte trenere og
ledere rundt laget. Fungerer ikke
disse, fungerer heller ikke laget.
Dette er også en av flere grunner
til at vi nå også gir trenerne våre

større frihet til selv å velge hvordan
laget skal spille. Treneren er i
mange tilfeller mer kompetent på
«sin måte» å spille fotball på, og
blir dermed en bedre pedagog enn
om vedkommende «presses» inn
i en spillestil han eller hun ikke
behersker like godt. Vi har altså gått
vekk fra en definert plan fra klubbens
side. Det betyr ikke at det ikke skal
lages en plan, for men at treneren
selv lager planen. Og at skal legges i
treningsøkta S2S. Les mer om dette i
kapittelet om spillestil og planlegging
av trening.
Den vanskelige overgangen til
ungdomsfotballen
Vi ser at overgangen til
ungdomsfotballen kan gi en knekk
i motivasjon og entusiasme hos
både spillere og foreldre som har
bidratt som trenere og ledere i
mange år. Man opplever kanskje
at både spiller- og foreldregruppa
splittes når spriket i ambisjons- og
ferdighetsnivå blir enda tydeligere.
Noen ønsker å “satse” på fotball,
andre igjen er fornøyd med å delta og
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være en del av fotballfamilien. Vi som
klubb skal forsøke å tilrettelegge
for alle. Men ofte går dessverre
denne tilretteleggingen på tvers
av det enkelte trenere og foreldre
synes er riktig. Når foreldre blir
misfornøyd smitter dette i mange
tilfeller også over på spilleren. Du
kan lese mer om retningslinjer for
denne overgangen i sportsplanen.
NB: Fredrik kommer til å bidra aktivt
i denne prosessen fremover, noe vi
tror vil bidra til at vi får med oss enda
flere spillere inn i ungdomsfotballen.
Utvikling er lik tilpasning
Fotball er en kompleks og
sammensatt idrett som krever
ferdigheter på mange plan, både
mentalt, teknisk, fysisk, taktisk,
sosialt og emosjonelt. Det er nok
også grunnen til at fotballspillere
kommer i så mange forskjellige
“fasonger”. En spiller er rask
og god til å drible, en annen er
treg, men har godt overblikk og
en utmerket pasningsfot mens
en tredje er duellsterk og god
på hodet. Disse spillere vil løse

samme spillsituasjon på tre helt
forskjellige måter. Det finnes altså
ingen fasit. Dermed finnes det heller
ikke én spesifikk øvelse vi trenere
kan sette opp som gjør alle spillere
i stand til å løse situasjonen. Vi
må lære spillerne å tilpasse seg
situasjonene som oppstår i spillet
best ut fra sine egne forutsetninger.
Vi har derfor videreutviklet RFKs
utviklingsmodell og laget et kapittel
om treningsmetodikk som du kan
lese om i sportsplanen.
Differensiering, hospitering og
relativ alderseffekt
Få ting skaper så mye uenighet og
usikkerhet som differensiering og
hospitering. Samtidig er det de beste
virkemidlene vi har for å motivere
og utvikle spillerne våre uavhengig
av ferdighetsnivå. Det er viktig å
huske på at det kan skille opptil 4
år mentalt og fysisk på spillere i
samme alderstrinn. Vi må derfor
tilrettelegge treningshverdagen med
og for ulike utfordringer. Problemer
oppstår når differensiering blir en
fast løsning og/eller at trening- og

kamphverdagen kun tilrettelegges
for de som har kommet lengst eller
kortest i utviklingen. Les mer om
dette i kapitlene om differensiering,
hospitering og relativ alderseffekt.
Sportsplanen skal forhåpentligvis gi
deg svar ting du lurer på og inspirere
deg i det viktige arbeidet som trener/
lagleder i Rælingen Fotballklubb.
Dersom du har spørsmål og innspill
til sportsplanen vil vi gjerne høre
fra deg. Kontakt Fredrik eller
undertegnede.
God lesning og lykke til med
sesongen 2018!
Med vennlig hilsen

Truls Grønli Olsen
Sportslig leder
Rælingen FK
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Innledning
Rælingen Fotballklubb ble stiftet
i 1930. Mye har skjedd i klubben
de siste årene. Frem til sent på
2000-tallet hadde vi grusbaner
med is og snø om vinteren, og grus
og humpete gress om sommeren.
Hovedgressbanen ved klubbhuset
ble fin et stykke ut i juni, men den var
i all hovedsak forbeholdt klubbens
A-lag.

Planens opprinnelse og
hvem den er skrevet for
I 2010/2011 ble det nedsatt en
arbeidsgruppe som skulle utarbeide
denne sportsplanen. Prosessen
har vart over flere sesonger, der
sportslig utvalg, ulike trenere og
ledere har vært delaktige i de ulike
avklaringene. Sportsplanen er senere
også revidert flere ganger.

En breddeklubb med ett av
områdets beste anlegg
I dag er det helt annerledes. Vi har to
topp moderne 11er kunstgressbaner
og en 7er kunstgressbane, hvorav
den ene 11er banen og 7er banen
også er med undervarme. I tillegg
har gressfeltene mindre belastning
og holder nå også vesentlig bedre
standard enn tidligere. Dette gjør
oss til en av klubbene på Romerike
med best treningsfasiliteter, noe som
igjen gir oss muligheten til å utvikle
en mer spillende spillestil helt fra de
aller minste og opp til A-lag.

Planen er beregnet for trenere
og støtteapparat på ulike nivåer i
Rælingen Fotballklubb. Hensikten er
at de ulike alderstrinnene skal trenes
etter de samme prinsippene, utvikle
de samme ferdighetene og jobbe
etter de samme grunnverdiene. Vi vil
på denne måten få frem årskull med
godt skolerte spillere, som er klare
til å ta steget over i voksenfotballen,
enten det er på vårt eget A-lag,
på et lag på lavere nivå eller i en
toppklubb.

Rælingen FK er, og skal fortsette å
være en breddeklubb. I dette har vi
definert at klubben skal gi et tilbud
til alle, uavhengig av ferdighetsnivå.
Men, for å opprettholde et godt tilbud
til alle, så kreves det at vi også jobber
godt med talentene. Vår erfaring
viser at bredde og talent fint kan
utvikles side om side.

Klubben skal revidere planen
hvert 4. år. Trenere og ledere i RFK
plikter å sette seg inn i og følge
retningslinjene for sitt alderstrinn/
område, og bidra med innspill til
revisjonen.
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– Vi har to topp moderne 11er kunstgressbaner og en 7er
kunstgressbane, hvorav den ene 11er banen og 7er banen
også er med undervarme. I tillegg har gressfeltene mindre
belastning og holder nå også vesentlig bedre standard enn
tidligere. Dette gjør oss til en av klubbene på Romerike med
best treningsfasiliteter.
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Visjon
Fotballglede for alle
Visjonen kommer til uttrykk sportslig
gjennom at RFK skal ha et godt og
trygt miljø, hvor vi utvikler spillere,
trenere, dommere og ledere. Vi skal
være en breddeklubb med et godt
sosialt og sportslig tilbud til alle.
Klubben skal fremstå som en enhet,
med en felles fotballfilosofi som
gjennomføres fra de yngste til de
eldste årsklassene.
Spillere i RFK skal spille fotball
fremfor å sparke. Vi skal bygge

tekniske og taktiske ferdigheter
som gjør spillerne i stand til å foreta
hensiktsmessige valg for eget lag.
RFK skal skolere spillere som er
gode individuelt, relasjonelt og som
en brikke i et lag.
Vi skal også legge vekt på å inkludere
alle som ønsker det i klubben vår.
Ikke alle kan spille selv, men alle
kan være en del av ”fotballfamilien”
gjennom å delta som leder, trener,
dommer, tilskuer, kampvert osv.

Mål
Flest mulig – Lengst mulig – Best mulig.
Sportslige mål

Sosiale mål

1.

Klubben skal være en positiv
bidragsyter i forhold til å påvirke våre
medlemmers holdninger, personlige
utvikling og sosiale ferdigheter.
Når spillerne en gang gir seg med
fotballen, er det ofte det sosiale de
husker best.

2.

3.

4.

RFK skal gi våre spillere
mulighet til å utvikle seg i egen
klubb, både til topp og bredde
uten å måtte søke utfordringer
andre steder.
RFK skal med spillere,
hovedsakelig fra egen klubb
etablere seg i nye 4.div.
I ungdomsfotballen 13-16 år
skal vi, både på guttesiden og
jentesiden, være topp fem i
1.divisjon i de årsklassene vi
stiller lag.
Vi skal etablere et G19 lag i
toppen av 1. divisjon innen 2020,
RFK skal ha et gjennomgående
tilbud på jentesiden i klubben og
et damelag i 4.div for damer.

•

•

•

•

RFK jobber for å gi spillerne
sunne holdninger til trening
og aktivitet, samt evnen til å
samarbeide med andre.
RFK skal lære alle å respektere
med- og motspillere, slik at de vil
bygge sosiale relasjoner som for
mange varer livet ut.
RFK skal bidra til hver enkelt sin
personlige utvikling, som de vil få
nytte av senere i livet.
RFK differensierer på det
sportslige, men aldri sosialt.
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RFK skal lære alle å respektere
med- og motspillere, slik at de
vil bygge sosiale relasjoner som
for mange varer livet ut.
(Foto: Harald Gründel)

Konkurranse
Det skal være gøy å konkurrere, og vi
har fokus på prestasjon før resultat.

Fair play
På alle nivåer ønsker RFK å utøve
fair play, ved å vise respekt overfor
dommer, regler, motstandere,
medspillere, trenere og foresatte.

Spilleren i fokus
Spilleren blir bevisst egne verdier,
som styrer personlige drømmer,
mål og prestasjoner. Spilleren får
både individuell veiledning og støtte,
men også krav fra gruppen han/hun
tilhører. RFK ønsker å utvikle hver
enkelt spiller individuelt, ved å hele
tiden ha fokus på mestring.
Fotball er et lagspill. Vi skal gi
spillerne våre de nødvendige tekniske
og taktiske ferdigheter, som gjør dem
i stand til å spille hverandre gode.
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Sportslig organisering i klubben
Sportslig utvalg

•
•
•
•

Sportslig utvalg (SU) er ansvarlig for
alle sportslige avklaringer i klubben,
og styrer den sportslige utviklingen
basert på klubbens sportsplan.
Utvalget dekker ulike roller for å
ivareta dette arbeidet.

Sportslig administrativ leder
I januar 2016 ble det også ansatt en
sportslig administrativ leder, som
i samarbeid med daglig leder, skal
jobbe med daglige administrative
gjøremål, men med hovedfokus på
sportslig utvikling i klubben. I tillegg
vil han jobbe med konkrete oppgaver
gitt av Sportslig utvalg.

Oversikt over hvilke personer
som til enhver tid sitter i SU vil
være tilgjengelig på klubbens
hjemmesider.

Alle som sitter i SU skal være
fotballfaglig kompetente. Klubbens
sportslige leder har mandat til
å sette sammen det utvalget
vedkommende mener er det beste
for klubben, med personer som har
ansvar for følgende ansvarsområder.
•
•
•

Øvrige rollebeskrivelser for sportslig
utvalg finnes i klubbhåndboken og på
rfk.no.

Ungdomsfotball
Seniorfotbal
Jentefotball
Spillerutvikling

Det er sportslig utvalgs ansvar å
sørge for at denne sportsplanen
følges av alle RFKs trenere og
øvrig støtteapparat. Dette gjøres i
hovedsak gjennom trenerforum for
barne- og ungdomsfotballen, men
også gjennom oppfølging på feltet og
møter med trenere.

Dommere
Trenere
Barnefotball

Organisasjonskart Sportslig utvalg

Sportslig
leder
Sportslig adm.
leder

Utvalgsmedlem

Trener-/spiller
utvikler

Utvalgsmedlem

Utvalgsmedlem

Utvalgsmedlem
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Oppstart av nye lag
For nye lag skal det på plass et trenerteam med en
hovedtrener og hjelpetrenere. Som hovedregel bør det
være en trener per 8 spillere. Oppgaven til hovedtrener
er å sørge for at trenerteamet følger en felles plan for
aldersgruppen, og at treningene gjennomføres i henhold
til retningslinjene i denne sportsplanen.
Videre må det velges en, eller helst
flere lagledere, avhengig av antall
spillere. Det blir mye enklere å påta
seg verv dersom oppgaven ikke er for
stor, derfor ønsker vi at store kull har
flere lagledere som deler på jobben.
På infomøtet til nystartede lag, må
man forklare hvilke støtteroller laget
skal ha, og hvilken kompetanse de
ulike rollene krever*. Klubben må
beskrive hvilken egenverdi det kan
ha for en forelder å være tillitsvalgt
i klubben. Videre må man klargjøre
hvilke verdier, mål og virkemidler
klubben har for barnefotballen. Det

er viktig å ufarliggjøre, men samtidig
forklare hva det innebærer å ta på
seg et tillitsverv.
I frivilligheten er det plass til alle!
Men ikke alle passer til alt! Dette
er en erkjennelse som er åpenbar
for mange – men ikke alle. Som
klubb ønsker vi å være i førersetet
og rekruttere etter egenskaper og
ferdigheter hos den enkelte.

Lekepartier (4-5 år)
Dette er et treningstilbud til de
minste, og vi legger opp til 1-2
aktiviteter i uken. Dette foregår

innendørs om vinteren og utendørs
vår, sommer og høst. Det er ønskelig
å få på plass gode instruktører med
barnetrenerkompetanse. Jenter og
gutter trener sammen.

Definering av lag (6 år)
I januar det året barna fyller 6 år,
defineres én treningsgruppe for
gutter og én for jenter. Ved for få
jentespillere, kan det være aktuelt
å starte en gruppe som består av to
årskull.
For hver av gruppene velges
følgende:
• En eller flere lagledere.
• Ansvarlig trener med
kompetanse som
barnefotballtrener fra Trener 1
kurset (del 1-2 C-lisens).
• Hjelpetrenere i forhold til antall
spillere.

Rekruttering av nye spillere
Vår klubb skal jobbe aktivt med
å rekruttere gutter og jenter i
nærmiljøet. Dette gjør vi ved å sende
ut infoskriv som ranselpost 2 ganger i
året (ca 1. januar og 18 aug) på skoler
og barnehager. Videre jobber vi med
å rekruttere via de spillerne som
allerede har startet.
Foto: Harald Gründel

* Dette er nærmere beskrevet i klubbhåndboka.
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NFFs retningslinjer for
barne- og ungdomsfotball

Spillerne vil trives i et trygt
miljø hvor de mestrer innenfor
sin egen flytsone. Med fokus på
enkeltspilleren og mestring, vil vi
beholde spillerne lenger og oppnå
utvikling og etter hvert resultater.

Likhetsprinsippet
I barnefotballen skal alle som møter
på kamp spille tilnærmet like mye.

Jevnbyrdighetsprinsippet
Det er viktig å spille jevne grupper
mot hverandre, både på trening og
kamp. Spillerne skal mest mulig av
tiden være i sin egen flytsone.

Medbestemmelse
I ungdomsfotballen i RFK utøves
medbestemmelse, der spillerne er
delaktige i ambisjoner vedrørende
treningsmengde og sportslig satsing.

Resultat er underordnet
Det viktigste er å ha det gøy, samt å
utvikle og utfordre hver enkelt spiller.
Med denne tankegangen kommer
resultatene av seg selv.

Klubben som sjef
Klubben skal tilrettelegge for at
de ulike lagene kan gjennomføre
aktivitet i tråd med sportsplanen.

Foto: Harald Gründel
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– Det viktigste er å ha det gøy, samt å utvikle og utfordre hver enkelt
spiller. Med denne tankegangen kommer resultatene av seg selv.

Trenere, lagledere og øvrige
tillitsvalgte i klubben skal forholde
seg til, og respektere de verdier og
retningslinjer klubben har definert.

Holdninger, trivsel og MOT
Vi legger vekt på å skape gode
holdninger som forplikter både
spillere, trenere/lagledere og
foreldre/foresatte så lenge de er
med i klubben. I ungdomsfotballen
(13-19 år) inngås det derfor en
holdningskontrakt mellom klubben,
treneren/laglederen og spilleren.
Vi ønsker å skape et godt miljø
for våre medlemmer, hvor idrett og

sosialt fellesskap skal bidra til å
skape en trygg ramme omkring våre
forskjellige lag og aktiviteter.
Vi ønsker å være en sentral spiller
i nærmiljøet for å bidra til å skape
trygge og gode oppvekstvilkår for
barn og unge. Nettopp derfor er
positive holdninger noe vi jobber
målrettet med.
Vi har alle et ansvar for at følgende
ikke forekommer:
• Alle former for mobbing og
rasisme
• Negative holdninger blant
trenere og ledere som fører til

•

•

dårlig selvfølelse og mistrivsel
blant spillerne
Negative holdninger hos foreldre/
foresatte der resultatfokus
ødelegger for miljø og trivsel
Negative holdninger hos spiller
som ødelegger for miljø og trivsel
på laget og i klubben
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RFKs utviklingsmodell
«Survival of the fittest»
Hvordan forstår vi utvikling?
«Survival of the fittest» er uttrykket
Darwin bruker i Artenes opprinnelse
for å beskrive hvordan de best tilpassede individene overlever kampen for
tilværelsen ute i naturen. Det samme
prinsippet gjelder for fotball. De spillerne som klarer å tilpasse seg situasjonene som oppstår i spillet best,
er de som til slutt ender opp som de
beste spillerne. Altså er utvikling lik
tilpasning.
Én spiller er rask og god til å drible,
en annen er treg, men har godt overblikk og en utmerket pasningsfot
og en tredje er duellsterk og god på
hodet. Hvordan disse spillerne forsøker å løse spillsituasjoner, beror
helt og holdent på hvilke egenskaper
og ferdigheter de besitter, og hvilke
erfaringer de har med bruken av
disse egenskapene og ferdigheten
fra lignende situasjoner de har vært

i tidligere. Således vil spillerne eksemplifisert over løse den samme
situasjonen på tre forskjellige måter.
I en kompleks og sammensatt idrett
som fotball er det hvordan de ulike
egenskapene og ferdighetene brukes sammen som er avgjørende for
resultatet. Hurtighet alene løser ikke
situasjonen, slik det i en årrekke har
gjort for Usain Bolt, men hurtighet
(fysiologisk) sammen med en god posisjon (taktikk), selvtillit (mentalt) og
en overstegsfinte (teknikk) kan løse
situasjonen. Den enkelte spiller må,
basert på sine egenskaper og ferdigheter, finne nye, bedre måter å løse
de ulike situasjonene som oppstår i
spillet – det er utvikling!

Hvordan skaper vi utvikling?
Hvordan vi forstår utvikling har videre
stor betydning for hvordan vi skaper
utvikling. Den første delen av dette
er at vi må trene flere «dimensjoner»

samtidig, ikke isolert. En god løsning
av en spillsituasjon er et produkt av
de ulike dimensjonene (se modellen)
brukt sammen på en hensiktsmessig
måte. Derfor trener vi også de ulike
dimensjonene sammen. Hvordan
trener vi flere dimensjoner samtidig?
Ved å spille fotball, eller bruke kamplike øvelser. Dette er helt i tråd med
spesifisitetsprinsippet; «du blir god
på det du trener på». Trener vi f.eks.
bare pasningsøvelser isolert, blir vi
gode på fotballgolf, ikke fotball. Trener vi fotball blir vi gode i fotball.
Den andre delen av dette handler om
hvordan vi skaper, eller fremprovoserer, tilpasning. Tilbake til Darwin; tilpasning skjer for at organismen skal
kunne overleve i miljøet den er en del
av. Altså, for at tilpasning skal skje,
må miljøet by på situasjoner organismen ikke mestrer. Det må være et
behov for endring. Hvis spilleren dribler seg forbi hele motstanderlaget

Fysiologisk

Emosjonelt

Teknisk

UTVIKLINGSMODELLEN
Modellen til venstre viser de 6
forskjellige dimensjonene som
henger sammen med spillerens
utvikling. I treningsarbeidet

SPILLERENS
UTVIKLING

ønsker vi primært øvelser som
inneholder flest mulig av disse
dimensjonene, fremfor å trene

Taktisk

Mentalt

disse enkeltvis. Kamplike øvelser
er dermed å foretrekke fremfor
isolert teknisk trening.

Sosialt
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Flytsonemodellen tar utgangspunkt
i forholdet mellom ferdigheter og
utfordringer. Flytsonen ligger helt i
utkanten av spillerens ferdighetsnivå.
Det er her tilpasning skjer, og når
tilpasningen har skjedd, altså at spilleren mestrer, løftes vanskelighetsgraden ytterligere, slik at spilleren
alltid er i denne sonen. Det kan være
litt stressende, og det kan gjøre litt
vondt, men som kjent; det er utenfor
komfortsonen vi lærer.

UTFORDRING

og scorer 9 av 10 ganger; hvorfor skal
hun lære seg å sentre? Eller, hvis det
holder å treffe innenfor en radius på
10 meter; hvorfor skal han lære seg å
bli mer presis i pasningsspillet?
I eksemplene over mestrer spillerne
situasjonene i miljøet. Det er ingen
behov for endring, og da skjer heller
ingen tilpasning, eller utvikling. For
å skape tilpasning må miljøet by på
større utfordringer. Her kommer flytsonemodellen inn.

kjedelig

MESTRING

Spesifisitetsprinsippet: Man blir bedre på det man trener på. Altså: skal man bli
bedre til å spille fotball, må man trene på å spille fotball.

Foto: Harald Gründel
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Motivering av spillere
Skal vi lykkes med «Flest mulig, lengst mulig, best mulig»
er motivasjon den absolutt viktigste forutsetningen på veien.
Motivasjon er per definisjon den eller de faktorer som forårsaker
en type atferd, holder atferden i gang og gir den mål og mening.
Altså er motivasjon grunnlaget for all aktivitet.

For rekruttering, for videre
engasjement og for utvikling av
fotballspillere. «Flest mulig, lengst
mulig, best mulig». Om vi som
trenere lykkes med å ivareta og
videreutvikle de unges motivasjon
vil dette lede til mer engasjement,
mer aktivitet og flere og bedre
fotballspillere. Om vi på den
annen side mislykkes med dette
vil konsekvensene være redusert
engasjement og frafall. Med andre
ord; ingen motivasjon, ingen atferd,
ingen fotball.

Indre og ytre motivasjon
I teorien skilles det mellom to
ulike former for motivasjon; indre
motivasjon og ytre motivasjon. Indre
motivasjon forstås som å gjøre en
aktivitet fordi man synes aktiviteten i
seg selv er interessant eller morsom,
mens ytre motivasjon innebærer å
gjøre en aktivitet fordi aktiviteten
fører til noe annet, for eksempel
belønning eller å unngå å få kjeft.
I arbeidet mot «Flest mulig, lengst
mulig, best mulig» streber vi etter

å utvikle barnas indre motivasjon,
da denne formen for motivasjon er
relatert til læring og vitalitet. Ytre
motivasjon vil også kunne føre til
aktivitet og engasjement, men faren
er at hvis den ytre faktoren blir
borte, for eksempel at belønningen
forsvinner, vil også motivasjonen
for å gjøre aktiviteten som førte til
belønningen opphøre. Gjennom dette
kan vi blant annet forstå problemet
med å belønne barn med penger for
scoringer, slik foreldre ofte gjør i dag,
til tross for at intensjonene egentlig
er gode.

Utvikling av motivasjon
Det finnes flere teorier som forsøker
å forklare motivasjon og utvikling av
motivasjon. Felles for de fleste av
disse teoriene er at de inneholder en
sosial komponent og en komponent
knyttet til mestring. Altså er det
i hovedsak to grunner til at indre
motiverte barn og unge spiller
fotball; (1) å være en del av en gruppe
og/eller (2) å mestre. Disse motivene
blir også sett på som grunnleggende

menneskelige behov, og det er
gjennom tilfredstillelse av disse
behovene vi kan utvikle motivasjonen
i retning av å bli mer indre regulert.
Tilfredstillelse av behovet for sosial
tilhørighet, innebærer at spilleren
føler seg ivaretatt og samtidig
føler at han eller hun har en viktig
rolle i gruppa vedkommende er en
del av. Mestring tar oss tilbake til
flytsonemodellen. Skjønt mestring
ikke fremprovoserer tilpasning, har
mestringsopplevelsen en avgjørende
betydning for utvikling av motivasjon.
Således handler det her om å finne
en balanse mellom utfordringer på
den ene siden og mestring på den
andre. Vi må skape «utfordringer»
tilpasset hver enkelt spillers nivå, der
de både mestrer og utfordres. Her
kan differensiering og hospitering
være nyttige virkemidler.
Tips: En pekepinn som kan si noe om
barnas motivasjon er å se på hvor
mye tid de bruker på fotballrelaterte
aktiviteter, på eget initiativ.
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Å være en del av en gruppe og føle mestring, er de to
viktigste grunnene til at barn og unge finner glede og
en indre motivasjon i det å spille fotball. Belønning eller
andre ytre motivasjonsfaktorer kan også fungere på kort
sikt, men gir ikke den samme indre gløden.

Foto: Harald Gründel
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Planlegging av trening
God planlegging er en nøkkel til suksess – også i
fotball. Som verktøy for treningsplanleging og sportslig
administrasjon av lag i ungdomsfotballen skal lagene
benytter Treningsøkta S2S.
Før hver sesong skal trenerteamet i samarbeid finne ut
hvilke aktiviteter de skal være med på, samt hvilke ferdigheter laget skal trene på. Sportsplanen skal brukes som
utgangspunkt for dette. Her skal man se an spillerne i
forhold til ferdighet og modning. Man kan gjerne sparre
med foreldre, og etter hvert også spillerne selv.

Det er viktig å tenke langsiktig når man driver med utvikling av spillere. Gode prestasjoner skal være i fokus – resultatene vil komme som en konsekvens av dette.

Ferdighetsmatrisen

Laget setter opp sine aktiviteter i tråd med klubbens årshjul. Lagene skal så langt det er mulig delta på klubbens
egne turneringer, samt klubbens dag. Dette kan eksempelvis gjøres som vist under.

For å hjelpe de ulike treningsgruppene i planlegging av
trening, har vi laget ferdighetsmatrisen. Denne viser ulike
kategorier i utviklingsmodellen beskrevet på neste side,
samt ulike temaer innenfor hver kategori. Hvert tema
kobles mot en aldersgruppe, slik at trenerne kan se hvilke temaer vi skal fokusere på for de ulike aldersgruppene. Se matrisen bakerst i sportsplanen.

Årsplan

Treningsøkta - S2S

De ferdigheter trenerne ønsker å utvikle spesielt legges
inn i en årsplan, som overordnet beskriver hva man skal
trene på i de ulike periodene.

Som verktøy for treningsplanleging og sportslig administrasjon av lag i ungdomsfotballen skal lagene benytte
Treningsøkta S2S. Det er ønskelig at det også benyttes i
barnefotballen. For enkel administrasjon i hverdagen fåes
det også en egen app, som kan lastes ned på din
telefon.

Aktivitetsplan

Treningsmengde
Det er viktig at trenerne i samarbeid med spillere og foresatte blir enige om hvor mye laget skal trene. Her er det
lurt at man differensierer, slik at de som vil trene ekstra
mye kan gjøre det.
Alder

Treninger per uke

4–9 år

1–3

10–11 år

2–3

12–13 år

3–4

14–15 år

4–5

16–19 år

4–6

Trening og kampplanlegging
Treningsøkta S2S inneholder en stor øvelsesbank med
blant annet NFF skoleringsplaner inkludert illustrasjoner
og video av økter og øvelser. Videre inneholder løsningen
funksjonalitet som:
• Synkronisering av kamper med fotball.no,
• Registrering av oppmøte
• Kampstatistikk
• Treningsstatistikk
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Treningsøkta S2S inneholder en stor øvelsesbank med blant annet NFFs skoleringsplaner. (Foto: Harald Gründel)

Spillerutvikling
Treningsøkta S2S inneholder også funksjonalitet knyttet
til administrasjon og planlegging av den enkelte spillers
utvikling.
Her er det egne moduler for:
• Målsettinger og resultater
• Individuelle aktiviteter som legges inn i spillerens
kalender
• Tester
• Analyse av spillerens ferdigheter
• Plan for forbedring
Analyse
Som et verktøy i det individuelle arbeidet har vi laget en
analyse med nøkkelsituasjoner for de ulike rollene i S2S.
Denne analysen finnes ved å gå «min side» -> «spillerutvikling» -> «analyse» -> velg spiller -> «legg til en analyse» -> «Liste over parametre:» -> «Roller: nøkkelsituasjoner». Videre vil disse nøkkelsituasjonene illustreres
med videobilder av verdensklasse i et dokument på «Bibliotek» -> «Klubbens innhold» -> «Annet fagstoff» ->
«Spillere og trening» -> «Diverse».
Innlogging og brukerregistrering
Innlogging på www.treningsokta.no
(du finner også en lenke til innlogging på rfk.no)
Opprettelse av bruker og passord gjøres av sportslig
administrativ leder i klubben.

Over: Eksempel på kampstatistikk i S2S
appen.
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Treningsmetodikk og gjennomføring av økter
En læresetning vi kan bruke, som sammenfatter
treningsprinsippene er «flest mulig gode repetisjoner, i best
mulig spillsituasjoner», der «flest mulig» refererer til aktivisering,
«gode repetisjoner» refererer til individuell stimulering og «best
mulig spillsituasjoner» refererer til spesifisitet. Et enkelt tips for å
lykkes med dette er, ikke overkompliser – spill fotball!
Flest mulig gode repetisjoner i ling. Til tross for at dette kanskje kan
virke selvsagt, er det ikke nødvendigbest mulig spillsituasjoner
Hvis utvikling er lik tilpasning må vi
ta høyde for dette i det daglige treningsarbeidet. Vi utformer dette som
tre prinsipper. Det første er spesifisitet. Spesifisitet innebærer at aktiviteten i treningen ligner på det som
utøves i konkurransesituasjonen.
Altså bør øvelser vi gjør ligne på fotballkampen. Ideen er at «du bli god
på det du trener på». Her snakkes det
om ulike grader av spesifisitet. Fra
aktivitet uten ball i den ene enden,
øker graden av spesifisitet gjennom
å ha med ball, legge til en eller flere
med- og motspillere, ha retning i
øvelsen, tilpasse tid- og romforhold
til å ligne kampen, sette spillerne i
posisjoner og relasjoner de har under
kamp, implementere lagets taktiske
idé i øvelsen og bruke samme regler.
Med alle disse elementene begynner
vi å nærme oss den høyeste form for
spesifisitet; fotballkampen, og det er
dette vi strekker oss mot. Spillerne
må lære seg å løse spillsituasjoner,
da er det dette vi må trene på, og derfor må treningen vår være spesifikk.
Det andre prinsippet er aktivisering.
Begrepet gir seg selv; vi vil at barna
skal ha mest mulig aktivitet når de
er på trening. Logikken er enkel; mer
aktivitet gir flere situasjoner som må
løses. Dette gir igjen flere tilpasninger av atferd etter kravene situasjonen stiller, som til slutt gir mer utvik-

vis så enkelt å leve opp til i praksis.
God planlegging og organisering og
rutiner og gjenkjennelse er nøkkelen.
Spørsmål vi som trenere bør stille
oss og ha en plan på er:
• Hvordan komme vi raskt i gang
med aktivitet?
• Hvordan unngår vi stillestående
køer?
• Hvordan kan vi bruke minst mulig
tid på organisering og forklaring?
• Hva er optimal gruppestørrelse
og inndeling?
• Hvordan får vi flyt i aktivitetene
og få unødvendige pauser?
Det siste prinsippet er individuell
og helhetlig stimulering. Kort betyr
dette at vi må tilpasse treningen til
det enkelte individ, og jobbe med hele
mennesket, ikke bare gradene rotasjon i ankelleddet under en innsidepasning. Se utviklingsmodellen. Den
individuelle delen kan vi langt på vei
løse med differensiering, som innebærer at hver enkelt spiller får utfordringer tilpasset sine forutsetninger.
Mer om differensiering senere. Den
helhetlige delen kan vi ivareta ved at
vi trener flere dimensjoner samtidig
(se utviklingsmodellen), ikke bare
isolert, og at ved at vi bryr oss om
mennesket, ikke bare fotballspilleren. Vi kan f.eks. gi tilbakemeldinger
om hvordan vi opplever spillerens sosiale ferdigheter og vi kan forsterke

andre interesser eller egenskaper de
unge har utenfor fotballbanen. Sannsynligheten for at akkurat denne spilleren blir profesjonell fotballspiller er
tross alt bare 0,04%. Viser vi at vi bryr
oss om hele mennesket, bygger vi en
relasjon som gir oss sterkere påvirkningskraft også når vi snakker om
fotball. Vinn-vinn.

Treningsøkta
Så med disse prinsippene i bakhodet,
hvordan kan det se ut praksis? Vi
bruker NFFs mal for hvordan en økt
kan bygges opp:
1. Sjef over ballen
2. Spille med og mot
3. Tilpasset smålagsspill
4. Scoringstrening
Hver økt i barnefotballen skal begynne med «sjef over ballen». Målet med
denne aktiviteten er at hver enkelt
spiller skal få masse repetisjoner i
å kontrollere ballen i samspill med
egen kropp, i ulike retninger. Samtidig er det en spesifikk oppvarming.
Det er veldig viktig at denne aktiviteten organiseres i en eller annen
lekform, og er lystbetont. Hvis ikke
risikerer vi at barna «mister» konsentrasjonen fort. Vær obs på at vi
bør ha én ball per spiller.
«Spille med og mot» er aktiviteter
der spillere sammen, i mindre grupper, må løse ulike spillsituasjoner.
Det være seg i liketall eller overtall/
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undertall. Situasjonene vi trener på
bør naturlig nok ta utgangspunkt i
situasjoner fra det faktiske spillet,
og kan f.eks. knyttes opp mot «bearbeiding», «inn i prioriterte rom»
eller «score mål». Her trenes såkalt
relasjonelle ferdigheter, som pasningens- og mottakets kraft og retning,
bevegelser for å åpne rom og bevegelser for å gjøre seg spillbar. Dette
er et fint tidspunkt for å starte med
differensieringen under økta.
«Tilpasset smålagsspill» skal utgjøre omkring 50% av økta. Dette
er spill med retning og med mål i
begge ender. Fra 2v2 til 7v7. Vi kan
tilpasse antall spillere, banestørrelse, posisjoner og andre betingelser
for å fremprovosere de situasjonene

vi trener på å løse, eller for å øke
eller redusere vanskelighetsgraden.
Større bane gir økt vanskelighetsgrad
i forsvar, og mindre bane gir økt vanskelighetsgrad i angrep.
Vi avslutter treninga med «scoringsøvelser». Det er som kjent viktig
å kunne score i fotball. Det er kult –
det er det Messi og Ronaldo gjør på
YouTube! Samtidig utløser det også
en sterk mestringsfølelse, som vi har
lest er avgjørende for motivasjon.
Dermed øker dette sannsynligheten for at spilleren også kommer på
neste trening, og kanskje enda litt
mer «gira» enn sist. Her, igjen, kan
aktiviteten tilpasses med et hav av
ulike betingelser, med alt fra død ball
alene mot keeper, til angrepsavslut-

ning 4v3.
Etter hvert som spillerne blir eldre
flyttes vektingen av tid mer og mer
fra det individuelle, «sjef over ball»
og isolerte «scoringsøvelser», over
på det relasjonelle og strukturelle,
«spille med og mot» og «tilpasset
smålagsspill».
Under følger et eksempel på en slik
økt, tilpasset 6-åringer, hentet fra
NFFs skoleringsplaner på S2S. På
S2S finnes et utvalg slike ferdiggjorde
treningsøkter tilpasset ulike alderstrinn.

– Hver økt i
barnefotballen
skal begynne med
«sjef over ballen».
Målet med denne
aktiviteten er at hver
enkelt spiller skal få
masse repetisjoner i
å kontrollere ballen
i samspill med egen
kropp,
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Fotballtrening for barn i alle aldre
Om vi skal «treffe» de vi trener best mulig, må vi vite litt om
hvordan de tenker og oppfører seg, og forholde oss til dette.
Kronologisk alder kan være langt fra biologisk alder, som er det
vi egentlig bør forholde oss til.
Allikevel følger her noen generelle
karakteristika for de ulike aldergruppene, med påfølgende organisatoriske konsekvenser. Dette er hentet
fra heftet Barnefotball (Norges Fotballforbund, u.å.).

6-10 år
Karakteristika
•
•
•
•
•
•
•

Stor aktivitetstrang
Selvsentrert
Tar verbal instruksjon dårlig
Kort konsentrasjonstid
Idealer og forbilder står
sentralt
Stort vitebegjær
Følsom for kritikk

Konsekvenser for tilnærming og
valg av aktivitet
•
•
•
•
•
•

Stor aktivitet – ikke kø – små
grupper
«Læring» gjennom
aktiviteten
Lær regelverket gjennom å
være i spillet
Ikke for lange
aktivitetssekvenser
Vis – ikke snakk
Vis omsorg til alle – ros

Når spillerne er modne for det
•

•
•
•
•
•

Introduser nye
læringsmomenter i spillet,
spesielt den relasjonelle
dimensjonen av fotballspillet
Introduser nye delferdigheter
gjennom mesterlære
Still større krav til tid og rom
Gi ros på både valg og
utførelse
Motiver til egenaktivitet
Hvilke konsekvenser har Fair
Play for meg og laget?

11-12 år
Karakteristika
•
•
•
•
•

Kan trekke logiske slutninger
Er lærenemme
Opptatt av regler og
rettferdighet
Gunstig alder for påvirkning
av holdninger
Selvkritikk øker, mer sårbare

Konsekvenser for tilnærming og
valg av aktivitet
•

•

Progresjon i
læringsmomentene, og
introduser nye
Still enda større krav under
trening av delferdigheter

•

•

•

•

Introduser nye delferdigheter
gjennom mesterlære,
veiledning og instruksjon
Still krav til valg og utførelse
– forsterk når spillerne
lykkes
Hvilke konsekvenser har
gode og dårlige holdninger
for meg og laget?
Ser jeg som trener alle
spillerne og reflekterer jeg
over egen trenerpraksis?
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Foto: Harald Gründel
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Organisering av kamper
Rulleringsmodell
Fra første dag er det viktig at
spillerne til en viss grad rullerer,
slik at de gjennom en sesong har
spilt på lag med alle spillerne i
aldersgruppen. Det er flere modeller
man kan benytte seg av, men det
enkleste er å dele inn spillerne i små
grupper. I kampoppsettet kan man så
sette opp hvilke grupper som spiller
de ulike kampene, ved at man setter
opp 2-3 grupper per kamp.
Man kan finne egne varianter som
fungerer for det samme formålet.
Målet og hensikten er at spillerne
tidlig lærer seg å møte nye med- og
motspillere på samme måte som de
må forholde seg til ulike trenere.

Antall spillere
Alle som stiller på kamp skal få
rikelig med spilletid. I Rælingen FK
er det ingen som spiller innbytter!
På 5er kamper stiller vi med 7-9

Foto: Harald Gründel

spillere, på 7er kamper 9-11 spillere,
på 9er kamper 10-12 spillere og på
11er kamper 13-16 spillere. Har man
for mange spillere, er det bedre å
rullere på hvem som møter på kamp.
Det er også mulig å melde på lag fra
halvgått sesong, som det ofte kan
være behov for ved stort tilsig av
spillere underveis i sesongen.

Differensiering i kamptilbudet
Fra spillerne er 7 år skal
trenerteamet vurdere hvilket nivå
man skal spille på i seriesystemet.
Klubben har bestemt at man melder
seg på i minimum to nivåer. Alle
spillere skal spille like mange
kamper og like mye i hver kamp, men
de spillerne som har kommet lengst
i sin utvikling, spiller flere kamper
på det høyeste nivået og vice versa.
Spillerne kan i utgangspunktet prøve
seg på begge nivåer så lenge de er
innenfor sin egen mestringssone,

men for noen spillere er det viktig
å spille på det laveste nivået, slik at
de mestrer og utvikler ferdighetene
videre.
Hvis ferdighetene er meget gode hos
flere spillere, kan man melde på et
lag en årsklasse opp, for å få riktig
matching. Man kan også differensiere
på mengde ved å melde på noen
ekstra turneringer. Tilbudet må i så
fall gis til alle som ønsker å være
med.

Differensiering i spilletid
I ungdomsfotballen, fra 13 år, kan
man starte med å variere spilletiden
ut fra kampsituasjon og fremmøte
på trening. Dersom noen spillere
har dårlig oppmøte på trening,
kan trenerne vurdere å gi spilleren
mindre spilletid som følge av dette.
Selv om ikke alle spiller like mye, er
det fortsatt viktig at de som kalles inn
til kamp også får bra med spilletid.
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Overgang til ungdomsfotballen
Representanter fra SU styrer
alle prosesser med overgang til
ungdomsfotballen og eventuell
sammenslåing av lag. Det er
viktig å opprettholde et så riktig
tilbud som mulig til alle spillerne,
og dette gjøres best ved å sette
sammen spillere med samme
motivasjon og ferdighet i ulike lag og
treningsgrupper.

Regler for overgang til
ungdomsfotballen
•
•

•

•

Sportslig utvalg styrer prosessen
Spillergruppen kartlegges tidlig
på høsten det året spillerne fyller
12 år.
Trener og støtteapparat
kartlegges, og man jobber
eventuelt med å ansette
trener(e).
Én trener skal ha hovedansvaret,
men oppgaven på treningsfeltet
skal deles med én eller flere

•

•

•

•

•

•

hjelpetrenere.
Ved mange spillere defineres
flere treningsgrupper, ut
fra ferdighet, holdning og
motivasjon.
Treningsgruppene trener
samtidig frem til jul, med
samme treningsopplegg. Her
jobber trenerne med å kartlegge
spillerne (nivå 1, 2 og 3).
Fra januar er gruppen delt.
Gruppe 1 med spillere fra nivå 1
og 2, og gruppe 2 fra nivå 2 og 3.
Her er det viktig at noen spillere i
mellomsjiktet (nivå 2) hospiterer
opp på gruppe 1, slik at det
ikke blir en tett vegg mellom
gruppene.
Ut fra spillernes motivasjon,
bestemmer man antall treninger
per uke for hver gruppe
Gruppene trener nå adskilt, men
samtidig dersom det er mulighet
for det.

•

•

•

Det skal være felles
treningsopplegg for hele
årskullet, slik at man trener på
de samme ferdighetene.
Hovedtrener(e) utarbeider
dette sammen med resten av
trenerteamet.
Spillerne skal gå gjennom,
forstå og skrive under klubbens
holdningsavtale.

Sammenslåing av årsklasser
Dersom et årskull har færre enn
20 spillere, kan man vurdere å slå
sammen to årsklasser.
Følgende sammenslåinger er de
mest vanlige, og kan være aktuelt å
forsøke dersom det er behov:
• Smågutt/småjente 13-14 år
• Gutt/jente 15-16 år
• Junior 17-19 år
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I ungdomsfotballen
kan man starte med å
variere spilletiden ut
fra kampsituasjon og
fremmøte på trening,
men selv om ikke alle
spiller like mye, er det
fortsatt viktig at de som
kalles inn til kamp også
får bra med spilletid.
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Differensiering
Alle spillere i RFK er like mye verdt. Likhet og likeverd betyr ikke
at alle skal være like, men er en erkjennelse av at vi er forskjellige
og at det bør tilrettelegges med ulike utfordringer i forhold til
spillernes motivasjon, modning og forutsetninger.
I barne- og ungdomsfotballen kan
det skille opp til fire år fysiologisk,
mentalt eller sosialt. Men det utlignes fort – gjennom naturlig modning,
tilrettelagt aktivitet og jevnt fordelt
oppmerksomhet. I RFK ønsker vi å
differensiere på alle alderstrinn. Differensiering vil si å ta utgangspunkt i
den enkeltes ferdighetsnivå og å lete
etter måter å organisere treningen
på som er gunstig både for den enkelte og for laget. Differensiering er
å individualisere treningen innenfor
rammen av laget. Målet er at den
enkelte spiller skal ha utfordringer
tilpasset sitt nivå. Differensiering kan
gjøres ved å fordele spillerne etter
ferdighetsnivå, slik at med- og motspillere byr på “passende” utfordringer for flest mulig av spillerne. Differensiering kan også være å justere
banestørrelsen eller antall spillere
for å påvirke tid- og romforhold, og
endre vanskelighetsgraden på denne
måten.

Differensiering er ikke
selektering

Årstrinnene trener samtidig

Ingen tilfeldig sammensatte
grupper

Det er en utfordring, men også et
sterkt ønske at det legges til rette
for at alle spillere i et årskull trener
samtidig. Også i ungdomsfotballen,
hvor man har differensiert i egne treningsgrupper.

Faste løsninger på differensiering,
det vil si å ha faste grupper i trening
og kamp – over tid - er det samme
som å drive en seleksjonspraksis.
Det ønsker vi ikke i barnefotballen.

Differensiering i praksis
Jamfør malen skissert under kapittelet «Treningsmetodikk» kan differensiering i trening se ut som følger:
• «Sjef over ballen»: Alle er
sammen
• «Spille med og mot»: Differensiert. Spillerne fordeles basert på
ferdighetsnivå. Aktiviteten kan
også tilpasses de ulike ferdighetsnivåene.
• «Tilpasset smålagsspill» Differensiert.
• «Scoringstrening»: Alle er
sammen, evt. differensiert ved
fordeling av spillere og/eller tilpasset aktivitet.

Putter du som trener en spiller som
ikke har kommet langt sammen med
noen som har kommet langt i en
5 mot 2 organisering, ja da har du
garantert tilrettelagt særs dårlig ak-

tivitet for den gutten eller jenta - og
resten av gruppa. Det samme gjelder
når vi eksempelvis trener 1 mot 1 situasjoner med avslutninger mot mål.
Forsøk i størst mulig grad å sette
sammen grupper som ligger på nogenlunde likt ferdighetsnivå. Tilfeldig
sammensatte grupper er sjelden
gunstig! Inndeling i 4 er ut!

Differensiering er ikke
•
•
•
•
•
•
•

å dele treningsgruppa i to eller
tre nivåer:
å la de trene på ulike steder eller
på ulike tidspunkt.
å la de forbli delt i hele økta.
å la de forbli delt hele året.
å kjøre treninger som er eksklusivt for noen av nivåene.
å la de spille i ulike serier med
vanntette skott imellom.
å dra på turneringer eller treningsleirer som ekskluderer
noen.
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Foto: Harald Gründel

– I barne- og ungdomsfotballen kan det skille opp til fire
år fysiologisk, mentalt eller sosialt, men det utlignes fort.
Differensiering er et nødvendig verktøy for å holde hver
enkelt spiller i flytsonen.
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Hospitering
Hospitering er den ytterste form for differensiering, og innebærer
at spilleren for en periode også deltar på et annet lags aktiviteter.

Flytsonemodellen, og forholdet
mellom mestring og utfordringer, er
styrende for bruk av hospitering. Ser
vi at en spiller ikke får tilstrekkelig
med utfordringer på laget i sin
årgang, kan hospitering til laget
over i trening og/eller kamp være
et nyttig virkemiddel. Dette kan
også gjelde andre veien, om vi ser
at en spiller sjelden, eller aldri,
opplever mestring. For jenter kan
hospiteringen likeså godt skje til
et guttelag. Ved de mest ekstreme
tilfellene, der enkeltspillere er helt
overlegne, eller helt underlegne, kan
et permanent skifte av lag være det
beste alternativet.

Belastning
Hospitering er normalt «i tillegg til»
aktiviteten med eget lag. Dette kan
fort medføre i overkant mye aktivitet
og alt for høy belastning på spilleren.
Dette er nærmere spilleravvikling
enn spillerutvikling, og er noe vi
må ha full kontroll over. Spillere
i det aktuelle alderssegmentet
bør normalt ikke ha mer enn 5
organiserte fotballaktiviteter i uka.
De skal også ha tid og overskudd til
å trene med kvalitet, og ikke dras
fra kamp til kamp med flere ulike
lag. Her forholder vi oss til maks 1,5
kamp i uka. To økter om dagen er
heller ikke å anbefale.

Når starter vi med
hospitering?
I RFK starter vi med hospitering fra
11 år (første års 7er), men i spesielle
tilfeller kan vi også hospitere yngre
spillere. En enkel tilnærming til

dette blant yngre spillere kan være
såkalte ivrig-treninger på tvers av
aldersgrupper.

Hvordan kommer hospitering
i stand?
1.

2.

3.

4.

5.

Hospitering bør initieres av
spillerens trener. Det er hun/han
som kjenner spilleren best og
som skal se behovet for ekstra
utfordringer.
Spillerens trener kontakter
trener i treningsgruppen der
hospitering er aktuelt og
klubbens spillerutvikler, og disse
må finne treningsøkt(er) som
passer best.
Spillerens trener og eventuelt
spillerutvikler snakker
med den aktuelle spilleren
om hospiteringen for å
understreke konsekvensene
av dette. Spilleren selv må
få valgmuligheten. Foreldre/
foresatte skal involveres.
Hospitanten tas i mot og
presenteres for spillergruppen.
Det er viktig å forklare at
hospitanten skal være med under
gitte aktiviteter (trening og kamp)
og behandles slik som de andre.
Hospiteringen evalueres
kontinuerlig: 1. Trener i gruppen
der spilleren hospiterer og
spillerutvikler vurderer om
spilleren er i flytsonen eller ikke.
Likeledes om hospitanten glir inn
i det sosiale miljøet. 2. Spillerens
trener og spillerutvikler vurderer
om ekstratreningen gir for stor
treningsbelastning totalt sett.
3. Dersom hospitanten holder

6.

et ferdighetsnivå på linje med
de beste i aldersklassen må
spillerens trener, trener for det
andre laget og spillerutvikler
diskutere hvorvidt hospitanten
bør flyttes opp på permanent
basis.
Hospiteringsordningen
bestemmes og evalueres
fortløpende.

Det er ønskelig at trenerne er
positive til å imøtekomme ønsker om
hospitering. Det styrker samarbeidet.
Dersom trenere ikke ønsker å avse
spillere til hospitering, så avgjøres
forholdet i sportslig utvalg.

Konflikter ved hospitering
Erfaringsmessig er hospitering
ofte kimen til mange konflikter
i og mellom lag. Det er derfor
viktig at sportslig utvalg styrer
prosessen og involverer spiller,
foreldre og de involverte lagenes
trenere. Sportslig leder har endelig
beslutningsmyndighet i alle saker
som gjelder hospitering.

Tre ulike nivåer for
hospitering
•
•
•

Nivå 1 - Hospitering på trening
Nivå 2 - Hospitering på kamp
Nivå 3 - Oppflytting permanent
eller midlertidig
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Talentutvikling i klubb og krets
Rælingen FK har eget fotballakademi for barn mellom 8 og 13.
Fra 12 år har de spillerne som har kommet lengst i sin utvikling
også en del tilbud i regi av Akershus Fotballkrets.
Rælingen FK
Fotballakademi (RFA)
Noen spillere har et ønske om mer
trening enn lagets egne treninger
kan gi. For å dekke dette behovet har
klubben etablert fotballakademi for
gruppene 8-10 år og 11-13 år.

•

•

•

Sparebank 1 talentskole
•
•

•

•

•

Gjennomføres av kretsen.
Her deltar de 12-åringene
som ligger lengst fremme på
ferdigheter og som viser ansvar
for egen utvikling.
Nomineringen skjer til sportslig
utvalg, etter begrunnet innspill
fra spillerens trener(e), herunder
trenere på lag spilleren eventuelt
hospiterer til, samt spillerutvikler
og sportslig utvalgs ansvarlige på
alderstrinnet.
Ved uenighet om hvem som
skal nomineres, vil nøytral
representant fra sportslig utvalg
observere på lagets treninger i
forkant av nomineringsfristen
Talentskolen blir gjennomført i
skolens høstferie og vinterferie.

Sonetreninger
•
•

•
•

Gjennomføres av kretsen.
Her deltar de 13-åringene
som ligger lengst fremme på
ferdigheter og som viser ansvar
for egen utvikling.
For gutter kan det maksimalt
nomineres 6 spillere.
Nominerer man 3, 4 eller 5
spillere skal minst en spiller

•

•

•

•

være født i siste halvår.
Nominerer man 6 spillere, skal
minst to spillere være født i siste
halvår.
For jenter kan det maksimalt
nomineres 5 spillere uavhengig
av når på året man er født
Ferdigheter, holdninger og ansvar
for egen utvikling skal vektlegges
fremfor fysisk modenhet når
spillere nomineres fra klubb
Nomineringen skjer til sportslig
utvalg, etter begrunnet innspill
fra spillerens trener(e), herunder
trenere på lag spilleren eventuelt
hospiterer til, samt spillerutvikler
og sportslig utvalgs ansvarlige på
alderstrinnet.
Ved uenighet om hvem som
skal nomineres, vil nøytral
representant fra sportslig utvalg
observere på lagets treninger i
forkant av nomineringsfristen
For guttene gjennomføres det et
eget uttak etter nominering i regi
av kretsen.
For jentene er det for tiden ikke
noe eget uttak etter nominering.

Guttene er delt inn i 3 nivåer:
• Nivå 1 trener i LSK hallen
• Nivå 2 trener på Skjetten/
Jessheim
Jentene er delt inn i 2 nivåer:
Nivå 1 trener på Frogner/Jessheim
Nivå 2 trener på Frogner/Jessheim

Keepertrening i RFK
•
•

•

Rælingen FK kjører felles
keepertreninger én gang i uken.
Deltakerne deles i 2 grupper,
én for barn fra 8-13 år, og én
ungdomsgruppe fra 14-19 år.
Vi har også som mål at våre mest
talentfulle keepere får ekstra
treninger i samarbeid med andre
klubber på et høyere nivå.

Keepersøndager i kretsen
•
•

Kretsen arrangerer
keepersøndager i vinterhalvåret.
Hensikten er å utvikle keeperne,
spre kompetanse på trenersiden
samt å kartlegge keepere inn
mot eventuelt sone og krets.
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Relativ alderseffekt
I 2013 skrev sportsjournalist Ola Bernhus en artikkel i Aftenposten
som fikk mye omtale. Han skrev at «Norsk fotball kaster vrak
på unger som er født sent på året». Tidligere RBK trener Bjørn
Hansen har også flere ganger uttalt at han er skuffet over NFFs
talentarbeid. Bakgrunnen til begge er at kun 6 av 88 uttatte
spillere på aldersbestemte landslag det året var født i siste kvartal
av året. Fenomenet kalles relativ alderseffekt, og har blitt forsket
mye på de siste årene.
Mange er av den oppfatning at det
er en stor sammenheng mellom å
være et talent i ung alder og det å bli
en verdensklasseutøver i fremtiden.
Det foreligger sterke bevis på at dette
bare er en myte.*

større mulighet for å bli ansett som
et talent fremfor spillere født i de
siste fire måneden av året, som i
tillegg er sent utviklet.
Fenomenet avtar med årene når

fysikk og modenhet utjevnes, men
ses også helt opp i voksenfotballen.
Trolig fordi spillere født sent på
året har gått glipp av de samme
mulighetene spillere født tidlig på
året har fått.

Det vil si at i lagidretter spesielt, er
det stor sannsynlighet for at mange
av de som kunne blitt veldig gode
med riktig og fornuftig veiledning
har gått glipp av dette da trenere,
foreldre osv. ikke så potensialet
og man blir ekskludert fra uttak
til førstelag, kretslag etc hvor som
regel den beste trenerkompetansen
befinner seg.

Store forskjeller i fysisk og
mental modenhet
Spillere født i de fire første månedene
av året, som i tillegg er tidlig
utviklet i forhold til fysisk og mental
modenhet, har naturlig nok en klart
I Belgia har de innført to landslag for G15-, G16- og G17. Ett som presterer
der og da, og ett for spillere de tror kommer til å bli mye bedre i fremtiden.
Det er ett av tiltakene som har ført til Belgias suksess de siste årene.
*Abbott et al 2005, Bloom 1985, Martindale et
al 2007, Moore et al 1998.
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– Man må finne spillere som har høyt potensial, ikke de
som presterer best når man er 14, 15 eller 16.
Bob Browayes, trener for aldersbestemte landslag i Belgia og en av hjernene bak den Belgiske
modellen.

Tidlig vil altså noen bli definert som
gode, og andre som dårligere. Her
spiller trenere og ledere en viktig
rolle.

Tenk spillerutvikling
fremfor resultat
Fysikk er viktig i fotball, også i
barnefotballen. Er en spiller rask
og sterk, vil denne spilleren ha et
klart forsprang. Det vil også være
sannsynlig at denne spilleren er
født tidlig på året, fordi gutten/
jenta kan ha så mye som 12
måneders forsprang i utvikling på en
lagkamerat eller motspiller.
Som trener i barnefotballen er det
lett å falle for fristelsen å utnytte
disse fysiske egenskapene for å
skape gode resultater. Det er lett å
se hvem som er en god 12-åring eller
14-åring, men det er umulig å forutse
hvem som blir best som 20-åring.

Vær bevisst på utfordringene
RFK ønsker derfor at våre trenere er
bevisst på disse utfordringene og gir
alle samme mulighet. Sørg for at den
spilleren som ligger langt fremme
fysisk også får andre utfordringer enn
bare å spille på fysikk, og at spillere
som ligger langt bak fysisk ikke blir
avskrevet. Fysikken vil som regel
utlignes på et tidspunkt.

Rælingen FKs Jonas Levernes var en av svært få gutter på
Akershus kretslag som var født sent på året. Jonas ble også tatt
ut på Staoil-akademiet og spiller nå på Vålerengas rekruttlag i 2.
divisjon.
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Spillestil i Rælingen FK
Fotball som idé er enkelt; få ballen forbi spillerne på
motstanderslaget og inn i målet på motsatt side av banen,
samtidig som man nekter motstanderen å gjøre det samme mot
eget mål.

Allikevel, når 11 spillere sammen,
i 55 relasjoner, skal få til dette,
mot 11 spillere, i 55 relasjoner,
som står i veien, blir det hele raskt
veldig komplekst. For å kunne se,
forstå og kommunisere fenomenet
fotball, og ikke minst evne å gripe
inn i det som skjer, er det av stor

hjelp å systematisere denne
kompleksiteten. Følgende modell
viser NFFs systematisering av spillet
(Fagpriortieringer, NFF, 2018).
Overgangsøyeblikket og videre
vurdering av balanseforhold utgjør
kjernen i modellen. Den har tre

spillfaser i angrep og tre i forsvar,
der man til enhver tid vil være i en
av disse fasene. Fasene i angrep (A1,
A2 og A3) er knyttet sammen i en
logisk rekkefølge og står i direkte
motsetning til «tilsvarende» fase i
forsvar (F1, F2 og F3). A1 mot F1, og
vice versa.
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Angrep
A1: Kontroll og bearbeiding:
Fasen inntreffer når motstander er i
balanse. Dvs. at følgende forhold er
til stede; press på ballfører, sikring
bak ballfører og kontroll på farlige
rom. Målet med denne fasen er å
opprettholde kontroll over ballen og
skape ubalanse i motstanderlaget,
slik at man får tid og rom til å gå inn i
neste fase.
A2: Inn i prioriterte rom:
Fasen inntreffer idet det er rom å
utnytte bak / mellom motstanders
ledd. Fasen kan inntreffe direkte etter
ballerobring eller etter bearbeidende
spill. Målet her er å spille seg inn
i rom som gjør en i stand til å true
motstanders mål og / eller bakre
ledd.
A3: Score mål:
Kjennetegnes ved at man er i
nærheten av målet og / eller i stand
til å utfordre motstanders bakre ledd.
Målet er å komme til avslutninger og
videre score mål.

Forsvar
F1: Gjenvinning – Presse – Vinne ball
Dette er når eget lag er i balanse
(press på ballfører, sikring og kontroll
på farlige rom) og ønsker å vinne
igjen ballen rett etter balltap, eller

når motstander forsøker å bearbeide
oss via balltrilling i bakre og midtre
ledd. Foruten å (gjen)vinne ball, er
et mål ved fasen å unngå å bli spilt i
ubalanse.
F2: Hindre tilgang til prioriterte rom
Fasen inntreffer i situasjoner hvor
man har tapt ballen og er i ubalanse,
eller i situasjoner hvor motstander
gjennom god bearbeiding har skapt
delvis ubalanse i vårt forsvar, og
forsøker å spille forbi ledd. Målet er
å forsinke motstanders fremdrift og
gjenopprette balanse for å komme
tilbake til «F1».
F3: Hindre mål
Fasen inntreffer når motstander er
i stand til å utfordre vårt bakre ledd
eller sette opp trusler mot, eller i,
vårt straffesparkfelt. Prioriteringen i
fasen er «å hindre mål», fremfor «å
vinne ballen».

Rom
Innenfor denne modellen er
det tilstanden i eget lag eller
motstanderlaget (les: balanse), som
avgjør i hvilken fase vi er i, og hva vi
ønsker å oppnå. Dette gjelder også
veien vi velger å ta, «inn i prioriterte
rom», og med dette også hvor de
ulike spillerne skal posisjoneres.
«Rom» refererer til spillernes

posisjon i forhold til hverandre og
banens ytterlinjer. Er avstanden
mellom spillerne, og evt. sidelinjen,
stor, er rommet stort. Er avstanden
derimot liten, blir rommet lite. Store
rom gir mulighet til å avansere med
ballen, og det gir ekstra tid til å
kontrollere ballen og fatte gode valg.
Med den rådende organiseringen
i fotballverdenen i dag, der lag i
forsvar organiseres i «ledd», har man
utviklet et språk for å beskrive rom
i lengderetning foran, mellom eller
bak disse leddene. «Framrom 2»,
som er foran spissene, «Framrom 1»,
mellom spissene og midtbaneleddet,
«Mellomrom», mellom
midtbaneleddet og forsvarsleddet og
«Bakrom», bak forsvarsleddet. Se
illustrasjonen under.
I bredderetning prater man ofte om
«korridorer». Man deler banelegemet
i fem deler. Ytterst på begge sider
finner vi «sidekorridorene», innenfor
disse «innerkorridor», og i midten
«sentral korridor». Se illustrasjonen
under.
Som du ser blir denne inndelingen et
slags koordinatsystem. Det blir også
et verktøy og et «språk» man kan
bruke i sin fotballkommunikasjon.
«Når ballen er i «framrom 1, sentral
korridor», vil jeg at kantspillerne skal
løpe inn i «bakrom, innerkorridor»».

– Med den rådende
organiseringen i
fotballverdenen i
dag, der lag i forsvar
organiseres i «ledd»,
har man utviklet et
språk for å beskrive
rom.
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Spillestil i Rælingen FK
I RFK ønsker vi å gå vekk fra en definert plan for hvordan vi skal
spille fotball gjennom utviklingsløpet. Dette betyr ikke at det ikke
skal være en plan, men at ansvaret for å utforme denne planen
overlates til trenerteamet på den respektive årgangen.
Det er viktig å ha en idé for hvordan man skal spille, fordi
dette kan og bør ha betydning for hvordan man trener. Derfor, i
ungdomsfotballen, skal lagets spillestil sendes spillerutvikler
i begynnelsen av sesongen. Her skal man bruke malen
eksemplifisert til høyre (og vedlagt).
Det er flere grunner til at vi velger
å gjøre det på denne måten. Den
første grunnen er knyttet til vår
utviklingsmodell og ideen om
«tilpasning». Vi tror det er veldig
utviklende at spillerne gjennom
sitt utviklingsløp møter forskjellige
måter å spille på, og må lære og
tilpasse seg flere måter å løse
situasjoner på. Vi skal ikke utvikle
«Rælingen-spillere», for ingen kan
leve av det med det første. Vi skal
derimot utvikle tilpasningsdyktige

fotballspillere. Den andre grunnen
er at vi tror det er motiverende for
treneren å få velge hvordan han,
eller hun, vil at laget skal spille,
og vi tror at motiverte trenere gir
motiverte spillere. En tredje grunn er
at vi tror treneren er mer kompetent
på «sin måte» og spille fotball, og
dermed blir en bedre pedagog enn
om vedkommende «presses» inn i en
spillestil han, eller hun, egentlig ikke
kan.

Dog er det noen retningslinjer som
fortsatt gjelder. I barnefotballen,
spesielt, skal enhver spillestil
preges av korte igangsettinger fra
keeper, etterfulgt av et konstruktivt
pasningsspill langs bakken. Vi tør
å prøve, og vi tør å gjøre feil. Hvis vi
feiler prøver vi igjen, bare litt bedre
og litt smartere enn sist.
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Roller og situasjoner
I spillet, komplekst som det kan være, oppstår aldri den eksakt
samme situasjonen flere ganger. Allikevel vil spillerne møte
«lignende» situasjoner igjen og igjen. Noen typer situasjoner er
mer frekvente, og mer eller mindre avgjørende basert på hvilken
rolle den enkelte spiller har på banen.

Basert på dette har NFF utviklet såkalte «rolleprofiler». Her beskrives
blant annet et knippe «nøkkelsituasjoner» for et utvalg ulike roller,
enten fordi de oppstår ofte eller fordi
de er potensielt kampavgjørende. Se
under.
En bevissthet for hvilke situasjoner
den enkelte spiller møter i kamp og
må kunne håndtere, er avgjørende
for kvaliteten i trenings- og spillerutviklingsarbeidet. Selv om de
«typiske» og «avgjørende» situasjonene kan variere med spillform og
spillestil, er det helt klart noe alle og
enhver kan ta med seg i utformingen
av sine treninger, eller i det individuelle arbeidet. Klubbens «spissede»
akademi er blant annet inspirert av
denne idéen.
Som et verktøy i det individuelle arbeidet har vi laget en analyse med
disse nøkkelsituasjonene i S2S.
Denne analysen finnes ved å gå «min
side» -> «spillerutvikling» -> «analyse» -> velg spiller -> «legg til en
analyse» -> «Liste over parametre:»
-> «Roller: nøkkelsituasjoner».
Videre vil disse nøkkelsituasjonene illustreres med videobilder av

verdensklasse i et dokument på
«Bibliotek» -> «Klubbens innhold»
-> «Annet fagstoff» -> «Spillere og
trening» -> «Diverse» -> «Roller og
nøkkelsituasjoner».
Keeperen
A1: Bearbeidingsfasen
A2: Igangsettinger etter ballerobring.
F3: Distanse- og næravslutninger.
F3. Innleggssituasjoner
F3: Gjennomspillssituasjoner
F3: Dødballsituasjoner imot på egen
tredjedel
Midtstopperen
A2: situasjoner som 1A hvor det er
rom å utnytte fremover
F1: Situasjoner hvor laget presser
høyt
F3: Feilvendt / rettvendt 1A utenfor
16. - meteren
F3: Situasjoner innenfor egen 16.meteren
F3: Innleggssituasjoner.
Sidebacken
A2: Utnytte rom framover i banen
som 1. angriper
A2: Situasjoner hvor vi vender spillet
A3: Angrepssituasjoner på siste tredjedel. - Innlegg

F3: 1 mot 1 - eller 1 mot 2- situasjoner i banens sidekorridor
F3: Innlegg fra motsatt sidekorridor
Balanserende midtbane
A2: Situasjoner hvor man er rettvendt/sidevendt ballfører og under
tett press –
A2: Situasjoner hvor man er rettvendt
ballfører og ikke under tett press.
A2: Situasjoner i angrep hvor det er
klima for å vende spillet.
F1: Situasjoner hvor laget taper ballen høyt i banen (gjenopprette balanse / gjenvinning).
F2: Situasjoner hvor laget taper ballen lavere i banen.
Indreløperen
A2: Situasjoner hvor det er potensial
til å bli spilt opp fra bakre ledd
A3: 1A -situasjoner i mellomrom
A3. Innlegg og avslutningssituasjoner
F1: Situasjoner hvor laget taper ballen høyt i banen
F2: Situasjoner hvor laget taper ballen lavere i banen
Offensiv midtbane
A2: Situasjoner med potensial til å bli
feilvendt ballfører i mellomrom.
A2: Situasjoner med potensial til å bli
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– En bevissthet for hvilke situasjoner
den enkelte spiller møter i kamp og må
kunne håndtere, er avgjørende for
kvaliteten i trenings- og spillerutviklingsarbeidet.

rettvendt ballfører i mellomrom.
A3: Avslutningssituasjoner (distanse
og innenfor boksen)
F1: Situasjoner i forsvar hvor laget
mister ballen høyt i banen.
Kantspilleren
A3: Situasjoner på siste tredjedel
hvor ballfører på eget lag er rettvendt
A3: Situasjoner hvor man er rettvendt
1angriper i sidekorridor
A3: Innlegg fra motsatt sidekorridor
A3: Avslutningssituasjoner.
F1: Situasjoner i forsvar hvor laget
mister ballen høyt i banen.
Spissen
A3: Situasjoner på siste tredjedel
hvor ballfører på eget lag er rettvendt
A3: Innleggssituasjoner (tidlige innlegg og innlegg fra dødlinje).
A3: Situasjoner hvor man har ballen
i beina og det er potensial for avslutning.
A2: Situasjoner hvor man blir spilt
opp feilvendt i mellomrom.
F1: Situasjoner hvor laget taper ballen høyt i banen.
F1: Situasjoner hvor laget presser
høyt

Foto: Harald Gründel
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Skoleringsplan

UNGDOMSFOTBALL

BARNEFOTBALL

Meg og ballen

Spilleren evner å motta og
kontrollere ballen fra ulike
vinkler med ulike kropsdeler.
Føre ballen med kontroll med
forskjellige hastigheter, ulike
retningsforandringer og
vendinger. Spilleren evner også
å avslutte på mål med en viss
grad av presisjon

Meg mot deg

4

5

1

4

6

7

2

5

6

7

En liten gruppe spillere løser
spillsituasjonen sammen gjennom smarte bevegelser, gode
posisjoner og presise pasninger
med riktig kraft på riktig fot.
Defensivt løses situasjonen
gjennnom tett press, god sikring
og ved å skjære av pasningsalternativer.

5

6

7

10

11

12

13

14

15

16

17

18 19

10

11

12

13

14

15

16

17

18 19

13

14

15

16

17

18 19

4

8

1

4

9

3

Spilleren evner å finte og drible
seg forbi motspiller i fart, og
skjerme og ta seg ut av trange
situasjoner. Spilleren blir
sjelden passert en mot en
defensivt og vinner ballen ofte.

Vi mot dem

8

9

2

8

3

9

10

1

BARNEFOTBALL

4

11

2

12

3

4

UNGDOMSFOTBALL

spillsituasjonen sammen gjennom smarte bevegelser, gode
posisjoner og presise pasninger
med riktig kraft på riktig fot.
Defensivt løses situasjonen
gjennnom tett press, god sikring
og ved å skjære av pasningsalternativer.

1

2

3

4
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UNGDOMSFOTBALL

BARNEFOTBALL

Laget i angrep

4

5

6

7

8

9

10

11

Spilleren klarer å forholde seg til
lagets strategiske og taktiske
retningslinjer i angrep.

Laget i forsvar

1

4

5

6

7

8

9

10

11

Spilleren klarer å forholde seg til
lagets strategiske og taktiske
retningslinjer i forsvar.

Rollespesifikke
ferdigheter

Spilleren mestrer de nøkkelsituasjoner som er relevante for sin
rolle. Se kapittel om roller og
situasjoner.
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1
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2
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2
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2

18 19

4

16

17

3

14

1

17

3

14

13

16

18 19

4

16

17

3

18 19

4

Fargetoningen angir hvor stor vekt man skal legge på de enkelte utviklingsområdene. Jo mørkere farge jo høyere
prioritet. Tallforklaring: 1: Spilleren introduseres for ferdigheten, 2: Spilleren trener på ferdigheten, 3: Spilleren
mestrer ferdigheten og 4: Spilleren optimaliserer ferdigheten
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Trenerutdanning
I Rælingen er vi opptatt av å ivareta og utvikle trenerne våre,
da vi er av den oppfatning at trenerutvikling = spillerutvikling.
Med ansatt trenerutvikler, jevnlige trenerforum og andre
«happenings» håper vi å skape et stimulerende miljø både sosialt
og fotballfaglig. «Basen» for hva vi gjør og for hva vi skal lære og
utvikle, er hele tiden sportsplanen vår.
Kurs og utdanning NFF
Det første møtet med kurs i NFFs
regi er normalt barne- eller ungdomsfotballkvelden. Disse kursene
er for alle som har verv rundt barneeller ungdomsfotballen i klubben.
Begge disse kursene handler om verdigrunnlag og tilrettelegging av god
aktivitet for den gitte aldersgruppa.
Selve trenerstigen i NFF begynner
med NFF Grasrottreneren. Denne
utdanningen er rettet mot barne- og
ungdomsfotballtrenere, der vektede
temaer er; fotballens verdigrunnlag,
god fotballaktivitet, klubben som
sjef, og trenerens rolle som veileder.
Alle trenere som ønsker å ta videre
trenerutdanning må gjennom dette
kurset.
Neste trinn på stigen er UEFA B lisens. Utdanning er rettet mot trenere
med ambisjoner om å ta del i bedre
utviklingsmiljøer. Fokuset her er trenerens evne til å påvirke aktiviteten
på treningsfeltet.
Tredje, og nest øverste trinn, er
UEFA A lisens. Utdanningen er ment
for trenere som skal arbeide med
spillere og lag på høyt nivå. Deltakerne utfordres på planlegging og ledel-

se av treningsøkt med tema, plan og
praksis for trening og kamp i eget lag
og en skriftlig oppgave om et valgt
tema.
Øverste trinn på stigen er UEFA
Pro lisens. Denne utdanning er for
trenere med ambisjon om, og potensial for, å trene på høyeste nasjonale/
internasjonale seniornivå. UEFA Pro
lisens tar for seg en vifte av de utfordringene topptrenere blir utfordret
på i sitt daglige virke. Herunder bl.a.
fotballfag, lederskap, klubb, organisasjon og miljø.
Ved siden av de «vanlige» trenerkursene, arrangeres også keepertrener- og spillerutviklingskurs.
Begge disse kursene er organisert
med trinnene B lisens og A lisens.
Der første trinn er myntet på trenere
som jobber med ambisiøse spillere
ungdomsfotballen, og andre trinn er
for trenere som jobber med de mest
ambisiøse spillerne i ungdoms- og
voksenfotballen.
Se mer informasjon på https://
www.fotball.no/trener/2016/om-nff-trenerutdanning/

Kompetansekrav i RFK
Med kvalitetsklubb følger noen kompetansekrav for de ulike alderstrinnene i klubben.
For barnefotball (6-12 år):
Én trener pr. lag med minimum barnefotballkvelden
Én trener pr. årskull med minst ett
delkurs fra C-lisens
For ungdomsfotball (13-19 år):
Én trener pr. lag med ungdomsfotballkvelden
Én trener pr. årskull med C-lisens
Ønsker du å ta trenerutdanning, eller
har spørsmål knyttet til dette? Ta
kontakt med administrasjonen så fort
som mulig, så hjelper vi deg i gang.
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