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DEL 1: Praktisk gjennomføring 

1 Introduksjon  

IL Jardar fotballstyret har utarbeidet dette dokumentet for å ha en prosedyre som beskriver hvordan 

forskjellige oppgaver skal løses innen fotballgruppen I IL Jardar. Dokumentet benevnes som  

HÅNDBOK FOR IL Jardar – fotballgruppen og består av to deler: 

 DEL 1: Praktisk gjennomføring 

 DEL 2: Sportsplan 

Dette dokumentet er utarbeidet, presentert for, og vedtatt brukt som et styrende dokument av 

fotballens høyeste organ – Årlig møte, avholdt 13/3-2018. Revisjon kan bare gjøres som vedtak i IL 

Jardars fotballstyre. 

2 Tildeling av treningstider 

2.1 Kriterier for tildeling av treningstider/banestørrelse m.m. for sommeren 

Jardar har mange lag, og dessverre for lite banekapasitet til at alle kan få sine ønsker oppfylt mht. 

tidspunkter og banestørrelse. Vi har derfor laget kriterier for tildeling av treningstider slik at dette skal 

være forutsigbart og lettere å forholde seg til for alle parter.  

I utgangspunktet skal ingen lag ha noen fordeler/ulemper pga. kjønn/alder/antall spillere – men for å ha 

noen fornuftige kriterier må alder og antall spillere ha en viss betydning i noen henseender.  

Det gjøres oppmerksom på at størrelsen på vintertreningsavgiften for den enkelte spiller er avhengig av 

banestørrelse og antall treninger – så dette er viktig å tenke på når man søker om bane/treningstid (og 

ønsket banestørrelse må derfor oppgis på søknaden).  

NB! Det er derfor viktig å melde fra om ubenyttet treningstid for at dette ikke skal bli fakturert.  

 

Barnefotball:  

De yngste lagene får tildelt tidlige tidspunkt. Trening fra kl 1700 må forventes.  

Det gis 1 ønske i ukedagene. Alle lag skal tildeles sitt førstevalg så langt det er mulig – før trening nr. 2 

tildeles. Ønskene må derfor settes opp i prioritert rekkefølge.  

IL Jardar oppfordrer til allsidig trening. Lagledere oppfordres derfor til å snakke med de andre idrettene 

som drives i Jardar for å unngå at treningene for det aktuelle årskullet kommer i konflikt med hverandre.  
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De yngste lagene skal ikke settes opp på treningstider som kommer i konflikt med FFO og 

lørdagsfotballen.  

De yngste anmodes til å benytte gymsaler på skolene i vinterhalvåret. Disse søknader sendes gjennom 

daglig leder i Jardar.  

Lagene på samme årskull skal trene samtidig, det oppfordres derfor til at lagene på samme årskull 

snakker sammen før søknader om treningstid sendes.  

Det oppfordres til å ha felles lag fra Jong/Tanum.  

Banestørrelse:  

25-30 stk. på ¼ bane på BG.  

Over 30 stk. = ½ bane på BG  

Ungdomsfotball/senior:  

Under 25 stk = ¼ bane (BG)  

Over 20 stk = vurdere ½ bane (BG) deler av treningen.  

BIP: ½ bane = ¼ bane på BG.  

Det skal være samlet lag i årskullene fra og med ungdomsfotball  

(fra det året man fyller 13 år).  

Felles:  

Vedr banestørrelse og BIP:  

Ingen lag skal tildeles mer enn ½ bane - kun hvis det er behov for å fylle opp.  

Ubenyttet treningstid på BIP:  

Det oppfordres til at ledig treningstid legges ut på FB-siden til Jardar Fotball – og at første lag som 

melder seg der kan benytte tiden. 

2.2 Søknad om sommertreningstider 

Lagene søker på fastsatt skjema 

Dette må dere oppgi ved ønske av tider: 

- Lagskode/Jardarkode (Eks F06-G) - bruk gjerne lagkoden i emnefeltet  

- Hvor dere ønsker trening 
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- Antall spillere 

- Oppgi tre treningsalternativ i prioritert rekkefølge 

- Antall ganger pr uke det ønskes trening. 

- Kontaktperson 

2.3 Søknad om endring av kamptidspunkt i barnefotballen 

Lagene søker på fastsatt skjema 

2.4 Etablering av faste vinter-treningstider 

Fra og med vintersesongen 2018/2019 innføres faste vinter-treningstider. Ref tabell 1. 

 

Tabell 1: Faste vinter-treningstider 
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3 Dugnadsgjennomføring 

3.1 Salgsdugnad 

Tiltaket er med på å gi fotballklubben vår et kjærkomment økonomisk tilskudd som bidrar til at vi kan 
opprettholde gode tilbud til barna våre, samtidig som medlems- og treningsavgifter holdes på et 
nøkternt nivå.  
Eksempelvis har dorulldugnaden de siste årene medført at alle spillere/familier enten selv kjøper eller 
selger to sekker med toalettpapir (à 56 ruller). Hver sekk koster 400 kroner.  Denne innsatsen fra hver 
enkelt av oss er et stort bidrag til klubbens drift og det viktige felleskapet som klubben representerer i 
nærmiljøet.  
 
- Pengene fra salgsdugnaden betales inn på det enkelte lag sin lagskonto som Jardar administrerer.  
- Ved betaling av sommertreningsavgiften kan man velge å betale kun treningsavgiften og dermed 

forplikte seg til å delta på salgsdugnaden. 
Alternativt kan man kjøpe seg ut av salgsdugnaden ved å betale treningsavgiften pluss en ekstra 
avgift tilsvarende litt mer enn overskuddet pr spiller for salgsdugnaden 

Ansvar: Fra og med barnefotballen til og med ungdomsfotballen 

3.2 Vår-/høst-dugnad på banen 

To ganger i året gjennomføres rydde-dugnad på Bjørnegård kunstgress. 

Arbeidsbeskrivelse: 

 Rydde søppel rundt banen. 

 Koste vekk gummigranulat på asfalt (legge disse i 2 hauger på kortsidene) Puttes i søppelsekker da dette 
skal gjenbrukes  

 Gå over nett og mål. Reparere skader med trå som dere for utdelt evt strips. Er det større skader skal 
dette meldes til Styret. 

 Tømme søppel i alle søppelkassene rundt og på kunstgress banen.  

Ansvar: 12- årskullet, fortrinnsvis G-12 på våren, J-12 på høsten 

3.3 Kiosk-dugnad 

Alle lagene må ta sin del, noen tar sin del før sommeren, og noen tar sin del etter sommerferien. 
Alle vaktlag må ha med seg  vaffelrøre, evt. boller, langpannekaker e.l. i tillegg. 
Resterende utvalg, samt alt som trengs av utstyr kjøpes inn av fotballstyret.  
Åpningstider mandag til torsdag kl 18:00 – 21:15. 
Ansvar: Alle barnefotball-lagene (7-12 årskullene) 

3.4 Søppelplukking-dugnad 

Vi får tildelt en rute av Bærum kommune ifm årets søppelplukking. Det skal gjennomføres en 
vårplukking som skal være utført innen 16. mai, og en høstplukking som forutsettes utført mellom 1. og 
30. september. 
IL Jardar - fotballgruppen får betalt for dette og laget(ene) som tar dugnaden tilbys å få opp mot 50 % av 
summen.   
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De av lagene som er interessert i denne dugnaden må melde dette til Anja på kontoret (post@jardar.no) 
senest 1/5. Det et viktig at man begrunner sin interesse. Merk at pga aldergrense for denne dugnaden er 
primærgruppen for denne dugnaden lagene i ungdomsfotballen 
Fotballstyret vil fordele denne dugnaden etter at fristen er gått ut. Er det flere lag som ønsker denne 
jobben vil fotballstyret vurdere å fordele den til to lag: Et lag som tar jobben om våren, og et som tar 
den om høsten. 
Ansvar: Alle ungdomsfotball-lagene (13-19 årskullene) 

 

4  Cuper 

4.1 Anbefalte cuper for barne- og ungdomsfotballen 

Årsklasser Navn Spilleform Tid på året Kategori Hvor Kommentarer 

Barnefotball Jutultreffen  5'er 
Slutten av 
august kat. 1 lokal   

Barnefotball 
Nesøya 
Sommercup 5'er og 7'er midt juni kat.1 lokal 8-12 år 

Barnefotball Kalvøya cup 5'er 
Første helg 
i juni kat. 1 lokal   

Barnefotball 
Lyn 
avsparksturnering 5'er og 7'er April kat. 1 Kringsjå 

Velkommen til 
7'er spill 

Barnefotball BVH cup 7'er Mars kat. 1 Gommerud 

Ikke i 2017, 
finnes også en 
høst cup i BIP 

Barnefotball Sommerlandcup 7'er 
Første helg 
i juni kat. 1 

Bø, 
Telemark   

Barnefotball Sandarcup 
alle 
spillformer August kat. 1 Sandefjord   

Barnefotball Skjæregårdscup 7'er August kat. 2 Nøtterøy   

Barnefotball ROS cup 
alle 
spillformer September kat. 2 Spikkestad   

Ungdomsfotball Sommerlandcup 11'er 
Første helg 
i juni kat. 1 

Bø, 
Telemark   

Ungdomsfotball Skeid cup 9'er Oktober kat. 2 Skeidbanen 

Velkommen til 
9'er spill, 
jentecup 

Ungdomsfotball Grueturneringen 7'er og 9'er August kat. 2 Kirkenær   

Ungdomsfotball Haslum cup 11'er 
Oktober, 
April kat. 2 Haslum 

Jenteturnering 
og 
Gutteturnering 

Ungdomsfotball Femsjøcup 11'er August kat. 1 Halden   
 

mailto:post@jardar.no
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4.2 Jardar Mix-League 

Hver vår ønsker vi å arrangere Jardar Mix-League.  

Alle inviterte spillere i klubben oppfordres til å delta. Dette er veldig lærerikt og moro for både store og 

små. Målet med arrangementet er at de store får muligheten til å lære bort og skape fotballglede for 

yngre spillere. De minste vil få muligheten til å utvikle seg ved å se hva de eldre spillerne kan og får til på  

JARDAR Mix-League - ARRANGEMENTET: 

 Alder, 6 år til og med 13 år  

 Rene jente- og guttelag 

 7’er fotball 

 1 kamp = 1 omgang, 25 minutter (kan bli endret) 

 Det spilles serie, altså ikke innledende runder og eller sluttspill 

 Medaljer til alle 

 Klubbens dommere dømmer kampene 

Ansvar: 14/15-årskullet, første året under opplæring av 15-årskullet 

4.3 OBOS Miniliga 

Hvert år ønsker vi å arrangere OBOS Miniliga. 
Oslo Fotballkrets inviterer til arrangement for klassene jenter og gutter 6 år og 7 år, i samarbeid med 
arrangørklubber. 
Oslo Fotballkrets ønsker at klubbene arrangerer OBOS Miniligaen både vår og høst med spill 3 mot 3 
(treerfotball med vant). Denne spillformen ble vedtatt på forbundstinget 2014, som en del av et 
utviklingsledd i norsk barnefotball. 
OBOS Miniligaen arrangeres over helg, lørdag eller søndag i tidsrommet kl. 09:00 - 18:00 med minimum 
fem kamper pr. lag under hvert arrangement som skal spilles innen et tidsrom på maksimalt fire timer. 
IL Jardars lag som deltar slipper påmeldingsavgift. 

Ansvar: 6/7-årskullet, første året under opplæring av 7-årskullet 

4.4 Jardardagen 

Jardardagen arrangeres hvert år av hovedstyret og fotballen bidrar med fotballdelen 

Konseptet denne dagen er blant annet at barn fra 6 år til 16 år får muligheten til å prøve seg i alle 
grenene som klubben tilbyr et tilbud på (håndball, fotball, langrenn, hopp, sykkel og volleyball) 

Ansvar: 13-årskullet. 

 



 

 side 11 

5 Administrasjon 

5.1 Økonomistyring 

Gruppens overordnede økonomistrategi er at drift og investeringer skal være selvfinansiert gjennom 

inntektsbringende tiltak og egenandeler.  

5.1.1 Budsjettering 

Det budsjetteres på kontonivå, tilsvarende som i regnskapet). Budsjettet skal baseres på 

forsiktighetsprinsippet, dvs. at man tar med kun sikre inntekter og tar høyde for alle kjente utgifter.  

5.1.2 Regnskap 

Regnskapet følger i utgangspunktet kontantprinsippet, dvs. at inntekter og kostnader bokføres i den 

regnskapsperiode (år) der posten har oppstått, men ved større beløp kan det likevel foretas 

avsetning/periodisering slik at bokføring skjer på «rett år». 

Klubben har engasjert regnskapsfører som fører regnskapet for klubben. Klubben får 

regnskapsrapporter kvartalsvis eller etter forespørsel fra styreleder. Regnskapsåret følger kalenderåret. 

5.1.3 Dugnader 

Ingen kan tvinges til å delta på dugnad. Vi henstiller allikevel sterkt medlemmer og foreldre om å stille 

opp på dugnad, men anerkjenner at deltagelse må baseres på frivillighetsprinsippet. 

5.1.4 Kontanthåndtering 

Kontantinntekter fra kiosksalg, loddsalg mv. skal alltid telles opp av to personer, og oppgjørsskjema 

fylles ut og signeres av to personer før pengene settes inn på konto (innleveres til banken). 

5.1.5 Lagskasse 

Lagskasse for håndtering av kontanter kan være praktisk for å betale dommere eller for andre små 

utlegg. Det anbefales minst mulig kontanthåndtering og at bilag sendes økonomiansvarlig raskt. 

 Det er ikke lov med private bankkonti til lagskasse. 

 All økonomi skal bokføres i klubbens regnskap. Å bruke prosjektregnskap er en hensiktsmessig 

løsning for å styre pengeflyten til de ulike lagene. 

5.1.6 Betaling av regninger 

Gruppens inngående fakturaer attesteres av daglig leder før levering til økonomiansvarlig for anvisning 

og godkjenning. 
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5.1.7 Bilgodtgjørelse og reiseregning 

Trenere, lagledere, styremedlemmer eller andre som har avtale om å få dekket utgifter til kjøring i 

forbindelse med oppgaver utført for klubben, plikter å levere godkjente bilgodtgjørelsesskjema før 

godtgjørelsen utbetales. 

5.1.8 Økonomisk ansvar 

NIFs basislovnorm sier følgende: «For avdelinger og gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, 

og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets godkjennelse». 

Dette innebærer blant annet at det bare er IL Jardars hovedstyre som kan foreta ansettelser og inngå 

sponsorkontrakter 

 

6 Organisasjon 

6.1 Klubbens visjon og mål 

Ligger på klubbens hjemmeside www.Jardar.no  

6.2 Klubbens verdigrunnlag 

Ligger på klubbens hjemmeside www.Jardar.no  

6.3 Klubbens lover 

Ligger på klubbens hjemmeside www.Jardar.no  

6.4 Klubbens organisering 

Ligger på klubbens hjemmeside www.Jardar.no  

6.5 Fotballgruppens organisering 

Ligger på klubbens hjemmeside www.Jardar.no/fotball 

 

7  Prioriterte kommunikasjonskanaler 

Kommunikasjonen skal kjennetegnes av transparens og åpenhet og være lett tilgjengelig for alle. 

Følgende kommunikasjonskanaler er prioritert:  

Jardar.no 

Benyttes til: Informasjon av allmenn interesse om Jardar, klubbens ansatte med tilhørende 

kontaktdetaljer. Jardars nettside skal gi informasjon om våre verdier og mål, og hvordan vi driver 

klubben. Siden har informasjon om treningstilbud for alle årganger, med tilhørende årgangsansvarlige 

http://www.jardar.no/
http://www.jardar.no/
http://www.jardar.no/
http://www.jardar.no/
http://www.jardar.no/fotball
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og treningstider for kommende/pågående sesong. Du skal kunne søke opp kontaktinformasjon, årshjul, 

retningslinjer, etikk, moral og klubbhåndboken.  

Nettsiden vår skal gi god informasjon om klubbens kamper, cuper, tidspunkter og påmeldinger, og det 

skal være lett å finne informasjon på Jardars arrangementer. Det skal være enkelt for medlemmene å 

finne gjeldende Jardars kleskolleksjon, samt informasjon om handledager og kjøpsmuligheter gjennom 

året. Nettsiden til Jardar skal vise nyheter som bidrar til å bygge kultur, engasjement og stolthet for 

klubben.  

Brukere av klubbens anlegg, herunder Bjørnegård kunstgress, skal finne informasjon på nettsiden om 

baneforholdene (spesielt vinterforholdene) og utstyr relatert til banen (f. eks. målene).  

I tillegg skal nettsiden ha nyttige tips for klubbens medlemmer. Relevant informasjon i denne 

sammenheng er skadehåndtering, forsikringsinformasjon og anbefaling rundt behandlingssted.  

Dersom det kommer presseoppslag om IL Jardar, et av våre lag, eller der sentrale Jardarprofiler er 

involvert, vil du finne det på klubbens nettside. Jardar skal til enhver tid spille med "åpne kort" for sine 

medlemmer og andre som søker informasjon om klubben. Nettsiden skal vår skal også informere om 

Jardars sponsorer og samarbeidspartnere.  

Skal ikke benyttes til: Saker og informasjon som ikke er av allmenn interesse, eller som ikke bidrar til å 

bygge klubb identitet og samhold.  

Email til medlemmer, spillere, foresatte 

Benyttes til: Avsender skal være Jardar, det vil si daglig leder eller en fra fotballstyret. Domenenavnet 

@jardar.no skal benyttes i avsender emailadresse. Mail typisk til lagledere, til alle medlemmer og til 

foresatte. Emailene skal være kortfattede og for det meste dreie seg om nyheter og henvise til den 

aktuelle saken på jardar.no (som igjen fungerer som et oppslagsverk). Dersom vi må håndtere saker av 

mer krevende og negativ art, vil nyhetsbrev også kunne fungere som en plattform som gir mer 

inngående informasjon om slike saker. Skal ikke benyttes til: Skal ikke være et diskusjonsforum, hvor 

man svarer i plenum til alle andre mottakere og oppfordrer til diskusjon. Svar til avsender gjøres i tråd 

med klubbens verdier og holdninger.  

Jardarposten - nyhetsbrev/post 

Benyttes til: Månedlig nyhetsavis som sendes per post til alle medlemmene. Gi oppdateringer, 

oppfordringer, gode historier, informasjon fra styret og også info om sponsorsamarbeid. Klubben har en 

egen redaktør som er ansvarlig for innhold og produksjon. Først og fremst av verdiskapende og 

engasjerende art.  

Skal ikke benyttes til: Praktisk informasjon, som treningstider, årgangsinfo, mm.  

App (mobil app)  

Klubben har ingen egenutviklet app for sine medlemmer. Kommersielle app’er benyttes derimot av de 

som vil.  
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Benyttes til: i kommunikasjon mellom klubb/trener og foreldre/spiller.  

Plattformen er en god kanal for årgangsleder/trener til å informere hver enkelt årgang og hvert lag om 

treningstider, kampdatoer, eventuelle endringer og øvrig praktiske informasjon som gjelder 

enkeltgrupper. I tillegg skal hver enkelt spiller gi praktisk tilbakemeldinger som påmelding til trening og 

cup med tilhørende betaling, og daglig oppfølging som kommer/kommer ikke på trening. Dette er 

foreldrestyrt og ikke klubbstyrt.  

Skal ikke benyttes til: Generell informasjon, nyhetssaker og annen informasjon som skal ut til alle i 

klubben.  

Facebook 

Benyttes til: Gruppeintern informasjon som ikke er vital, i stor grad "underholdningsinformasjon." 

Facebook har en todelt rolle. Den ene er å være en god nyhetskanal for klubben med saker som klubben 

ønsker å få ut. Jardar har flere Facebook-sider som har som mål å gi informasjon av verdiskapende og 

allmennyttig informasjon. Klubbes administrasjon legger her informasjon som også er lett tilgjengelig på 

nettsiden. Dommergruppen har en egen facebookside der man enkelt kommuniserer, kan bytte kamper 

og hjelpe hverandre.  

En annen viktig oppgave for mediet Facebook er å nå ut til ungdom-, junior- og seniorlagene våre og 

noen andre «særgrupper». For årganger som er fylt 13 år kan det være en god 

kommunikasjonsplattform for informasjon om trening, kamper, cuper og resultater. Først og fremst i 

lukkede grupper som består av spillere, trenerteam og evt. foreldre.  

Vi vet at enkelte lag i yngre årganger oppretter egne facebooksider for å ha en kommunikasjonskanal 

mellom foreldre og skape lagånd. Dette er sider som er foreldrestyrt og ikke klubbstyrt.  

Skal ikke benyttes til: Facebook bør ikke være et diskusjonsforum. Det er aksept for å uttale 

seg/kommentere positivt og henhold til klubbens verdier. Derimot hvis det er uenighet mellom 

medlemmer, administrasjon, frivillige organer m.m., må dette tas i andre forum enn på sosiale medier.  

Faste plakater på anlegget og i huset 

Benyttes til: Motivasjons- og holdningskampanjer, miljøskaping (verdier, kvalitetsklubblogo med mer.) 

Skal ikke benyttes til: Informasjon av noen annen art. 

Retningslinjer for og mot å uttale seg i media på vegne av klubben 

Alle uttalelser i media på vegne av fotballgruppen skal skje gjennom fotballgruppens leder, eller være 

forhåndsgodkjent av fotballgruppens leder 
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8 Inkludering 

I klubben vår er det rom for alle. Praktiske grunner kan allikevel gjøre det utfordrende å gi et 

tilfredsstillende tilbud til alle. I de tilfellene skal klubben hjelpe vedkommende i kontakt med klubber i 

nærheten som gir et ønsket tilbud. 

8.1 Minoriteter – herunder både bosatte innvandrere og flyktninger/asylsøkere. 

Klubben vår aksepterer kun full inkludering! 

8.2 Funksjonshemmede 

I de tilfeller det gir praktiske utfordringer å tilby tilfredsstillende tilbud skal klubben hjelpe 

vedkommende med kontakt inn mot naboklubber: 

https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/akershus-idrettskrets/funksjonshemmede/idrettslag-

med-tilbud-til-funksjonshemmede-26.04.17.pdf   

8.3 Økonomisk vanskeligstilte 

Klubben har etablerte støtteordninger: 

https://www.jardar.no/Hjem/Vertical-menu/Stotteordninger.html  

8.4 Homofile og lesbiske 

Klubben vår aksepterer kun full inkludering! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/akershus-idrettskrets/funksjonshemmede/idrettslag-med-tilbud-til-funksjonshemmede-26.04.17.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/akershus-idrettskrets/funksjonshemmede/idrettslag-med-tilbud-til-funksjonshemmede-26.04.17.pdf
https://www.jardar.no/Hjem/Vertical-menu/Stotteordninger.html
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DEL 2: Sportsplan for IL Jardar Fotball 
 

Visjon 
Jardar – klubben for idrettsglede, fellesskap og vennskap 

Idrettsglede - Glede for alle, gir idrettslige prestasjoner, personlig vekst 

Fellesskap - Alle bidrar, vi løfter sammen, støtter hverandre, gjør hverandre gode, barn og voksne 

Vennskap - Gir glede, sosial vekst, trygghet, robusthet, verdier for hele livet 

Verdier 

Viser Respekt - i Jardar viser utøvere, trenere og foreldre god oppførsel 

Sprer Glede - i Jardar bryr vi oss om hverandre, sprer godt humør og entusiasme 

Fremmer Mestring - i Jardar er det rom for at alle skal få konkurrere på sitt nivå 

Kvalitetsbevisst - i Jardar gjør vi ting ordentlig 

 

Vedtatt 05.11.2019 (GH) 

1. MÅLSETTING OG VERDIER  
 
Sportslig målsetting  
Den sportslige virksomheten i Jardar Fotball legges opp etter klubbens sportsplan. Alle våre trenere/ledere er kjent 

med innholdet i planen, og legger opp sitt arbeid etter de retningslinjer som foreligger i sportsplanen. 

Et av målene med denne plan er å kunne utvikle flere gode fotballspillere med høyere ferdighetsnivå og valgbart 

aktivitetsnivå. Disse spillerne skal være gode nok til å ta steget opp på klubbens A-lag. 

 

 

Grunnprinsipp for Jardar fotball.  
  

Hver enkelt spiller skal trene og spille der en hører hjemme ferdighetsmessig, uansett alder, ved hospitering opp i 

eldre årsklasser må gjeldende regler for dette følges. 
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Det er viktig at spillerne er i ”flytsonen” 

samtidig som det å ha tilhørighet i egen 

aldersgruppe skaper trygghet. 

 

Er aktiviteten på treninga liten, 

motivasjonen lav og spillerne ”får lite 

til” er det trolig at aktiviteten ikke er 

tilpasset spillerne! 

En spillers ”flytsone” er når hun/han 

opplever krav, utfordringer og 

oppgaver som er i tråd med 

hennes/hans selvvurderte 

mestringsevne.  Grepet for å holde alle 

i flytsonen er differensiering, altså at 

treninga er i størst mulig grad tilpasset 

enkeltspillernes modning, ferdigheter 

og motivasjon. 
Når spillerne får utfordringer må de kanskje litt ut av flytsonen og når ferdighetene øker kommer de 

tilbake. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosiale og miljømessig målsetting.  

Jardar Fotball skal ha et tilbud til alle som ønsker å spille fotball, uansett ferdighetsnivå. 

Vi ønsker å skape gode lagmiljøer som preges av aktivitet, trygghet, trivsel og mestring slik at vi 

beholder flest mulig spillere lengst mulig i klubben. 

Jardar Fotball skal motivere og tilby spillere og lagenes støtteapparat til å ta trener utdanning 

og dommerkurs. 

 

 

”Flytsone-modellen” illustrerer at forholdet 

mellom utfordringer og ferdigheter må stå i stil 

slik at ikke spilleren opplever aktiviteten som 

angstfylt eller kjedelig.  
 

Vi mener at ved å sette enkeltspilleren i sentrum – legge til rette for hver enkelt – innenfor et 

trygt og godt lagmiljø vil beholde flere lengst mulig i et miljø som preges av aktivitet, trygghet, 

trivsel og mestring. 
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2. FAIR PLAY  -  HOLDNINGER, MOTIVASJON OG MILJØ,   

Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen. Alle spillere, 

trenere, lagledere og foreldre/foresatte bør ha et bevisst forhold til Fair Play og sin egen påvirkningskraft. 

Ledere/trenere som viser at de er opptatt av holdningsskapende arbeid bidrar til å øke fotballens anseelse 

i vårt nærmiljø. Det holdningsskapende arbeidet starter fra spillerens første dag i klubben. Sentrale 

begreper for hver enkelt spiller, leder og trener i denne sammenheng vil være ansvar, respekt, disiplin og 

toleranse.  

Holdninger overfor seg selv 

 Punktlighet i enhver sammenheng  

 Vær forberedt til trening og kamp; materiell (sko, tøy osv), fysisk og psykisk  

 Positivt forhold til riktig kosthold  

 Forståelse for nok hvile og søvn i kombinasjon med trening/kamp  

 Unngå røyking, snus, alkohol og andre rusmidler  

 Ansvar for egen utvikling, møte på trening for å trene, ikke for å bli trent  

 Ta skolegangen på alvor  

 Tåle seier og tap  
 

Holdninger overfor medspillere og motspillere 

 Vær positiv, vær "kompis" i alle sammenhenger  

 Gi ros/oppmuntring  

 Unngå kjeftbruk - godta at andre gjør feil  

 Betydningen av fair-play  

 Vis god sportsånd  

 Vis respekt  
 

Holdninger overfor trener/lagleder 

 Lytt! (kanskje noe å lære)  

 Vær gjerne uenig, men vurder tidspunkt for å ta det opp  

 Vær samarbeidsvillig  

 Ikke snakk bak ryggen ved uenighet  

 Gi beskjed ved forfall til trening og kamp  

 Tilstreb lojalitet overfor trener/leders beslutninger  
 

Holdninger overfor dommer/regelverk 

 Godta dommerens avgjørelser  

 "ikke tøft å få kort"  

 unngå negative reaksjoner - vær positiv  
 

Holdninger overfor klubben: 

 Vær stolt av klubben din  

 Tilstreb klubbfølelse og samhold  

 Si ja når klubben ber deg om en tjeneste  

 Tenk på at det er mange som jobber for at du skal ha det gøy med fotballen  
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Samspillet mellom holdninger og fotballferdighet vil være helt avgjørende for:  

 ens egen utvikling som spiller  

 hvor godt miljøet på laget kan bli  

 hvor gode lagkameratene kan bli  

 hvor godt laget kan bli 
  

Konkurranse 

Er det noe barn og unge liker, så er det ulike former for konkurranse. I fotball vil selve kampen 

mellom to motstandere være konkurransesituasjonen og være årsaken til iver og engasjement. 

En ting er kampen mellom lagene, noe annet er kampen mellom én og én spiller, to mot én osv. i 

selve kampsituasjonen. Det utkjempes ikke så rent få "innbyrdesoppgjør" i løpet av en 

fotballkamp. Vi tror dette har en meget positiv innvirkning på læringssituasjonen i fotball og bør 

minne oss om at vi lager kamplike situasjoner også på trening som ungene kan stimuleres av.  

Det å lykkes 

Det er mange måter å lykkes på i fotball. Ingenting gir oss mer lyst til å trene videre enn å ha 

lyktes med en finte, en scoring, tackling, gjennombruddspasning osv. Dette virker positivt både 

på motivasjonen og på læringen, og spillerne synes det er moro å trene.  

Det er viktig å innrette treningene slik at "det å lykkes" oppleves så ofte som mulig gjennom det 

å få utfordringer som tar hensyn til spillernes eget ferdighetsnivå.   

Straff og belønning 

Sørg for at all feilretting skjer ved positiv omformulering. Ved å påpeke det negative og kun dette, vil 

læringseffekten av feilrettingen bli minimal på lang sikt. Man ender opp med redde og utrygge 

fotballspillere som binder seg i frykt for å gjøre feil. Det er viktig at man alltid sørger for å kommentere 

det positive først. Mange glemmer dette i iveren etter å rette feilen som kanskje egentlig var uvesentlig i 

forhold til helheten. Det er viktig å huske at det går an å påpeke feil i en positiv tone. Noe som vi trenere 

også bør tenke på, er at mye feilretting og negativ kritikk i aldersbestemt fotball, kommer fordi vi trenere 

selv kanskje har en dårlig dag. Det bør selvsagt spillerne slippe å ta del i. 

 

Fair-play møte - Hjemmelagets trener tar initiativ til et Fair play-møte mellom trenerne og dommeren før 

kampen. Utgangspunktet for en jevn og utviklende kamp er NFFs barnefotballregler. Gå gjennom følgende 

punkter på møtet og gjør tydelige avtaler: 

Spillet: 

1. Det skal ikke være høyt press ved igangsetting fra motstanders keeper ved dødball (spilleregel 16). 
2.  Ekstra spiller kan settes inn ved fire måls differanse (spilleregel 3). 
3.  Målsparkregelen og tilbakespillsregelen benyttes (spilleregel 12 og 16). 
4.  Når kampen er ujevn – hvilke andre virkemidler skal vi benytte for å få den jevnere? 

Rammene: 

1. Husk Fair play -hilsen før og etter kampen. 
2. Foreldre, foresatte og publikum finner sin plass på motsatt side av lagleder - og spillersiden. 
3. Det må være enighet om å gjøre dommeren god. 
4. Husk at god oppførsel også gjelder i tøffe og vanskelige situasjoner. 

Trenerne avslutter Fair play-møtet med «Fair play-hilsen». 
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3. Ramme for Sportslig utvalg og nøkkelroller   
Sportslig utvalg(SU): skal ivareta klubbens etterlevelse av vedtatt sportslig modell, sportsplanen, og følge opp at 

det sportslige aktivitetsnivået holder den kvaliteten som klubben ønsker. SU skal bidra til at klubben når de 

sportslige målsetninger, drives helhetlig og at strategier og virkemidler blir fulgt, med spesiell vekt på barne- og 

ungdomsfotballen. SU vil gi styret anbefalinger og innstillinger, men skal gjennomføre det styret beslutter. 

 

Sportslig leder(SL) – har sammen med styret det overordnede sportslige ansvaret, videreutvikle Sportsplanen, 

ansvarlig for utdanning av klubbens trenere sammen med TK. 

Være kontaktperson ifht. andre klubber, krets og forbund knyttet til utdanning og spiller- og trenerutvikling. 

 

Trenerkoordinator(TK): En sportslig administrativ rolle som innebærer å følge opp klubbens sportslige plan. Ansvar 

for trenerforum og sikrer at det er god aktivitet og at god differensiering blir ivaretatt på alle årstrinn. 

Trenerkoordinatoren styrer i tillegg hospiteringsordningene i klubben. 

Trenerveileder(TV): Dette er trenernes trener i klubben, i tillegg til å ha et ansvar for at klubbens verdigrunnlag og 
sportslige retning gjennomføres på forskjellige årganger og lag.  Trenerveilederen skal være en sparringspartner for 
den enkelte trener, være retningsgiver på feltet og i praksisen rundt lagene, og sørge for at det er samsvar mellom 
klubbens sportsplan og faktisk aktivitet og praksis. 

Spillerutvikler(SUT): Har ansvar for fotballfaglige ekstratiltak utover lagsnivåene. Dette kan være lørdagstrening, 
ekstratrening, Telenor Xtra, samt å følge opp spillerutviklingsgrupper på tvers av årsklasser i ungdomsfotballen. 

Jenteansvarlig(JA): Skal igjennom Sportslig utvalg ivareta jentenes tilbud i klubben. 

Kan ved behov være en ressurs til Barne- og ungdomsleder med bidrag inn mot trenere og lagledere for 

jentelagene. Ivareta jentenes tilbud i klubben utover det sportslige, som praktisk tilrettelegging. 

 

Dommeransvarlig(DA): Dommeransvarlig sin viktigste oppgave er å ha god kontakt, godt samarbeid, oppfølgning 
og veiledning av klubbens dommere.  Skal sammen med styret ha hovedansvaret for å rekruttere og beholde nok 
dommere i forhold til antall lag, legge til rette for å tilby dommerkurs til dem som ønsker det.  
Ansvaret for å påse at dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje med spillerne. 
 

4. Ramme for trener 

 Treneren(e) skal tilrettelegge og koordinere all sportslig aktivitet for laget. Dette gjerne i 
samarbeid med trenerkoordinator/veileder. 
  

Kvalifikasjoner 

 Alle trenere for barnefotballen skal minimum gjennomført NFF’s  Barnefotballkvelden. Minimum 
en trener på hvert lag skal ha gjennomført ett av delkursene NFF Grasrottreneren.  

 Trener for 7’er fotball skal i tillegg gjennomført enda et av NFF delkurs av Grasrottreneren.  

 Trener for ungdoms- og seniorfotballen skal ha hatt erfaring som spiller og minimum NFF's 
Grasrottreneren(alle delkurs).  

Andre møteplasser 

 Møte i trenerforum og andre møter for barne- og ungdomsfotballen.  

 Delta i krets og samarbeidsklubbers kurs og impulssamlinger ved behov. 
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5. Ramme for laglederfunksjonen 

 

Det bør etableres en ordning hvor hvert lag har både lagleder og trener knyttet til seg. 

Det kan for eksempel være en fordel at lagleder rekrutteres fra foreldregruppen i det respektive lag. 

Hvilke arbeidsoppgaver lagleder skal ha bør være litt fleksible, og det bør være en løpende dialog mellom 

trener/lagleder på dette punkt. 

 

Lagleder bør imidlertid ha noen faste funksjoner (plikter), og disse kan være følgende: 

1. Sørge for at all informasjon til lagets spillere og foreldre om 

 Treningstider og kampprogram  

 Cuper laget skal være med i  

 Foreldremøter  
        blir sendt ut til riktig tidspunkt. Utarbeides i samarbeid med treneren. 

2. Være lagets representant når eventuelle turer skal legges opp sammen med andre lag i klubben. 

 

3. Være kontaktperson for laget vedrørende; 

 når det gjelder lagets behov for utstyr.  

 Økonomi – hjelpe til ved behov innkreving av treningsavgift og avgift fra spillerne ved 
deltakelse i cuper. Alle lagskasser styres av klubben.  

 Dugnad – organisering ved lagets dugnader. 
  

Henviser til Barnefotballhefte for utfyllende informasjon til støttefunksjoner rundt laget. 

 

 

6. Foreldrevettregler 

Foresatte, foreldre og besteforeldre er en viktig ressurs for norsk fotball. Det er fint om også dere bidrar til trivsel 

og fair play i fotballmiljøene! 

Ta ansvaret og tenk over følgende: 

 Din interesse og oppfølging betyr mye for barn og unge  

 Likeverd, aksept og inkludering bør gjelde alle i fotballmiljøet  

 Verdsett opplevelse, god oppførsel og lagånd høyt  

 Respekter trenerens bruk av spillere – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser  

 Dommeren prøver også å gjøre sitt beste – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser  

 Resultatet må ikke bli for viktig - den enkelte spillers mestring har også stor betydning  

 Gi oppmuntring til alle spillerne - ikke bare dine kjente  

 Stimuler til deltakelse - uten noen form for press  

Ta initiativ til å bidra på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner 
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7. Retningslinjer for hospitering  
  

Hospitering skal gjennomføres hovedsakelig i alderen 12-19år.  
Krav til spiller skal være oppfylt før hospitering vurderes (holdninger, treningsfremmøte, oppførsel etc..)  

Trenerkoordinator skal informeres av trener i gruppene om hvem som er aktuelle for dette. Tilbakemeldinger fra 

TK skal gis til aktuelle trenere før hospitering iverksettes.  
Trener skal innkalle spillere og foreldre for å informere om hva som kreves. Signalene til spiller skal være helt klare 

om hva som kreves.  
Spilleren bør også være involvert i ”egen” aldersgruppe i det første året etter at man starter hospitering.  
Husk at noen spillere passer bedre til hospitering enn andre, og at det derfor vil være dette som avgjør om 

spilleren vil og kan dette.  
Trener er den nærmeste til å se eventuelle tilbakefall eller perioder der ting ikke fungerer som man håper. Det er 

derfor viktig at denne noen ganger skal la spilleren få hvile.  
TK bør ha jevnlige samtaler med spiller og event. trener for å følge opp utvikling/trivsel.   

 

Dersom det er ting som ikke fungerer, skal man vurdere å redusere antall hospiteringer. Det kan være fornuftig å 

også tenke seg en spiller bare hospiterer i trening, og at man avventer med kamp. 

  

   



 

 side 23 

8. Retningslinjer for permanent oppflytting 
  

   

 TK skal informeres av trener i gruppen hvor spilleren eventuelt skal flyttes opp om hvem som er aktuelle 
for dette.  

 Trener skal innkalle spillere og foreldre for å informere om hva som kreves og hvilke konsekvenser dette 
medfører. Dette kan ha både minus og pluss-sider med permanent oppflytting, og disse skal belyses i 
samtalene.  

 Dersom en spiller ikke ønsker å flytte opp, skal hospitering fortsette etter de retningslinjer som gjelder for 
dette.  

 Signalene til spiller skal være helt klare om hva som kreves.  
 Man bør være involvert i ”egen” aldersgruppe i resten av sesongen etter at man starter oppflytting. Dvs 1 

trening pr. uke + kamp for egen aldersgruppe.  
Eks.: Ved kollisjon kan en spiller med guttealder i juniorgruppen som skal starte kamp for juniorlaget på 

benken, kan denne velge å spille guttekamp istedenfor. 

 Det kan være lett å ”forelske” seg i en spennende spiller, men vær da også klar over mulig tilbakefall eller 
at spilleren faktisk ikke passer inn av spesielle årsaker (holdninger, sosialt etc.). Gi derfor ikke spilleren for 
mye av ”gulroten” med en gang. Hold litt igjen, og la det å ”smake på” være utgangspunktet i startfasen.  

 Husk at noen spillere passer bedre til permanent oppflytting enn andre, og at det derfor vil være dette 
som avgjør om spilleren tåler den motgangen som kan komme  

 Trener er den nærmeste til å se eventuelle tilbakefall eller perioder der ting ikke fungerer som man håper. 
Det er derfor viktig at denne noen ganger skal la spilleren få hvile. I ”tunge” perioder der spiller ikke føler 
at han/hun lykkes, kan det være lurt å la spilleren trene mer med egen aldersgruppe  

 TK skal ha jevnlige samtaler med spiller og event. trener for å følge opp utvikling/trivsel.  
Dersom det er ting som ikke fungerer, kan det være smart å flytte spiller ned i ”egen” og tilbake til 

hospiteringsordning. 

  

9. Retningslinjer for spillere på A-lag med Gutte/jente- og 

junioralder 

 Spillere skal delta i kamp for egen aldersgruppe (men kun delta på 2 kamparena). Dette avhenger 
av spillerens situasjon og bruk på A-lag. 

 Spillere som ikke er motivert for å spille i egen aldersgruppe skal ikke spille uten at det er 
klubbens ønske (f.eks unngå nedrykk etc..) 

 Spillere skal kunne delta i cup for egen aldersgruppe i oppkjøringsfasen (oktober til januar) 
dersom dette ikke kolliderer med A-lags kamper eller spesielle A-lags arrangementer. 

 Spillere skal kunne delta i sommercup dersom ikke A-lagets program kolliderer. A-lagets trener 
skal bestrebe seg på å lage et sommerprogram som kan tilpasses dette. 

 I egne cuper skal spillere kunne delta for egen aldersgruppe dersom dette ikke kolliderer med A-
lagets eget kampprogram. 
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Barnefotball - aldersgruppen 6 - 12 år 

10. Sportslige og sosiale målsettinger 

Svært mange barn på Jardar spiller fotball i disse aldersklassene. Barnefotballens massepreg 

fører til store forskjeller både ferdighetsmessig og interessemessig. Dette betyr at kravene til 

trenerne også blir tilsvarende større, særlig når det gjelder evne til organisering og motivasjon. 

Trenerne har et ansvar for å tilrettelegge aktiviteten slik at ikke bare de beste opplever mestring 

og glede av å lykkes, men også slik at de med lavere ferdighetsnivå stimuleres mest mulig. Viktig 

med god bruk av differensiering. 

Barnefotballen i Jardar er i tillegg til det sportslige en sosial møteplass for nærmiljøet for spillere og 

foreldre. Det er en viktig målsetting og engasjere flest mulig foreldre i støtteapparatet rundt laget. Dette 

skaper trygger rammer og trivsel. 

Her er det viktig å nevne at i alderen opp til 7 år skal det fokuseres på spill og lek der man driver 

gruppen etter prinsippet ”alle er like”. Primært mye «Sjef over ballen øvelser» 

Ved 8 år legges det mer vekt på pasningsspill og ballkontroll. 

9 og 10 åringer har modnet noe mer og vi lærer mer og «1A og vi andre og 1F»  

I 11 - 12 årsalderen utvikles dette mer ved også å innføre «1F og vi andre»  

www.treningsøkta.no – kan brukes for mange fine ferdiggjorte treningsøkter. 

Lag i samme årsklasse skal trene samtidig. Men de må gjerne trene sammen tidligere, som er 

forberedelse av sammenslåing av lag. Fra og med 13 år skal lagene slåes sammen. Ønsker dere å 

slå lagene sammen før den tid, så er det fullt mulig.  

11. Ramme for trenerfunksjonen i Barnefotballen  

 Trenere i barnefotball rekrutteres fra foreldregruppen.  

 Trenerne plikter å møte i klubbens Trenerforum for fotballen.   

 Treneren diskuterer sportslige forhold med Trenerveileder eller ta opp i Trenerforum ved behov.  

  I årsklassene fra 11 år, skal trenerne møtes for å diskutere om behov for samarbeidsløsninger. 

 

12. Krav til trenere  

1. Stadig utvikle seg selv via kurs og utdanning – ta minimum de kurs som kreves. 
2. Erkjenn at spillerne er en mye større ressurs for lagets og egne resultater enn treneren selv. 
3. Kjenn dine sterke og svake sider, innse feil og dyrk samarbeidet. 

http://www.treningsøkta.no/
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4. Vær tilgjengelig! Ha en åpen og god kommunikasjon med spillerne, slik at alle tør å mene og å 
tale fritt. Få frem spillernes ideèr. 

5. Sett pris på en diskusjon eller uenighet. Dette betyr at spillerne er engasjerte. Samarbeid og 
uenighet hører sammen. 

6. La spillerne få være med på å sette mål og gi retningslinjer for laget. 
7. Let etter mulighet for samarbeid. 
8. Skap forståelse for medansvar mht utstyr, sportslige resultater, egenutvikling, treningsutbytte, 

plikter etc.. 
9. Kartlegg spillernes individuelle behov. 
10. Treneren forplikter seg til å lære og følge retningslinjene som er gitt i sportsplanen. 

Utover dette har noen faktorer som treneren må prøve å leve opp til: 

 Du må like å arbeide med barn 

 Vær positiv! Ros er bedre enn ris! 

 Oppmuntre, motivere og rettlede spillere som yter sitt beste for å lykkes 

 Bruke tid til å lytte og snakke med spillere  

 Møt presis og godt forberedt til hver trening 

 Sørg for stor aktivitet på treningen – unngå store køer 

 Vær bestemt og rettferdig 

 Vær et forbilde – eksempelets makt er stor 

Barn og unge vil stadig prøve ut hvor grensene går. Snu ikke ryggen til et ”regelbrudd”, men la spilleren 

forklare seg. Gi helst irettesettelse alene med spilleren (ikke i plenum), og vær sikker på at Du kjenner 

hele saken før Du straffer noen. 

 

13. Klubbens plikter overfor treneren 

 God oppfølging fra, trenerkoordinator eller styret. 

 Det skal arrangeres trenerforum minst 3 ganger årlig. 

 Klubben skal gi tilbud om videreutdanning. 

14. Krav til spillere  
  

1. Delta på alle treninger som er planlagt så langt det lar seg gjøre. 
2. Gi beskjed til treneren dersom du ikke kan komme.  
3. Delta aktivt i treningssammenheng. Ikke bare være tilstede. 
4. Dersom du ikke kan møte til kamp – gi beskjed til treneren så snart som mulig. 
5. Lytt til den informasjon som blir gitt til enhver tid. 
6. Øv gjerne på de tingene som treneren mener du må forbedre deg på. 
7. Vis gode holdninger overfor, spillere, ledere, trenere, dommere og motstandere 
8. Innrett deg etter fellesskapets regler. 
9. Vær miljøskapende selv også. Ikke forvent at alle andre skal være det. 
10. Møt på alle treninger og kamp med en positiv innstilling. 
11. Møt alltid tidsnok til alle treninger og kamper. 
12. Møt forberedt også med tanke på utstyr.(vannflasker, leggbeskyttere, drakt, etc…) 
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15. Trening bør inneholde 

0.  Innledning 

  

Ha loggbok mht fremmøte på hver trening. Lengde på trening 60-90 min 

Informer barna om dagens tema/øvelser for å gi alle et innblikk i hva treningen skal inneholde. Dette er en 

god start på økten. Bruk gjerne koordinasjonsstige under oppvarming eller en del av tekniske øvelser.   

1.  Oppvarming / sjef over ballen 

  
Øvelser på oppvarming bør skje med ball og kan være for eksempel: Triksing, føringer, vendinger og finter. 

Varighet: ca. 10 minutter 

2.  Spille med og mot   

  
Her kan det legges inn øvelser med henblikk på mini- og ferdighetsmerke. 

Øvelser med henblikk på pasning og mottak, 1vs1, 2vs2 osv 

Varighet: ca. 15-20 minutter 

3.  Tilpasset smålagsspill  

  
Alle øvelser bør utøves av 2-5 spillere på hvert lag for å intensivere øvelsene og alle får da ballkontakt, 

alternativt med joker. 

Varighet: ca. 25-45 minutter 

4. Avslutningsøvelser 

  

Forskjellige øvelser med avslutning på mål. La alle som vil få prøve seg som keeper.  

Her er det viktig at ikke spillerne står i kø. 

Del gruppene opp slik at ventetiden blir kortest mulig.  

Varighet: ca. 10-15 minutter 

5. Uttøyning/nedjogging/prat 

  

Her er det viktig å starte så tidlig som mulig med å lære spillerne opp til gode vaner mht. å jogge ned etc… 

Bruk denne tiden til å gi beskjeder om neste trening, neste kamp, dagens trening, oppsummering etc.. 

Husk å gi spillerne hjemmelekse i form av en vending, finte, sjonglering etc.. 

Differensier i forhold til ferdigheter hos den enkelte. 

Se våre nettsider under øvelseslinker og bruk  www.treningsokta.no 

16. Holdepunkter for opplæringen 

 Teknisk ferdighetstrening må prioriteres. 

 Spill på små områder med få spillere på laget.  

 La kreativiteten hos den enkelte spiller få stor plass. 

 Styr ikke spillet for mye - husk spillerne har også idéer.  

 Man bør jobbe med holdninger til treningsregler, treningsvaner, selvdisiplin, hjelpsomhet, samarbeid og 
oppmuntring. 

 Bruk differensiering og spesifisitetsprinsippet 

http://www.treningsokta.no/
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Innhold i opplæringen 

Keeper: 

Oppmuntre flere til å delta på klubbens keepertreninger.  

 introduser keeperrollen til alle som begynner å spille fotball.  

 skift fram og tilbake mellom å spille i mål og å spille ute. 

 ikke begynn spesialiseringen for tidlig. 

 allsidig og god ballbehandling er grunnlaget alle spillere skal bygge på. 

Utespillere:  

Basisferdighetene skal videreutvikles gjennom isolert teknisk trening og i spilløvelser. 

 

Pasning: Innside og utside, kort og lang og pasningshurtighet. 

  

Mottak: Møte ballen, betydningen av retningsbestemt mottak(medtak), skjerme ballen, 

Innside/ytterside/vrist/lår/bryst/hode 

  

Føring: Innside/ytterside/sæle, begge ben, avstand  

 

Vending: Det er ønskelig at spillerne øver mye på de vendinger de føler seg mest trygge på, men at de har 

kjennskap til f.eks: innside, ytterside, Cruyff, oversteg og såle. 

  

Finter: Lære f.eks pasningsfinte, skuddfinte og kroppsfinte. Eventuelt flere for den lærenemme spiller. OBS. Husk 

betydningen av egentrening og mange gjentakelser. 

  

Dribling: Spillerne oppfordres til å være kreative med ballen, ikke ta fra spilleren den egenskapen at han/hun er 

flink med ballen.  

 

Heading: Start gjenre med at de kaster opp ballen selv, så at de header sittende. Headinger med og uten opphopp, 

headinger på målet. 

 

Skudd: En eller annen skuddaktivitet bør forekomme på hver trening 😊 Innside, utside og  vristspark, med og 

uten ball i bevegelse.  

 

Spillsituasjon: Øvelser der man har 1 mot 1 situasjoner er viktig både forsvarsmessig og angrepsmessig for å lære 

spilleren å håndtere disse situasjonene alene. Deretter involver flere spillere og mål. 

 

Minimerke og Ferdighetsmerke 

Tren på dette og la spillerne få god innføring før høsten kommer og man skal gjennomføre merketakingen. 
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17. Spillsituasjoner 

Spilleprinsipper, Angrep / Forsvar 

Begynne å bruke og forklare begrepene 

 Bredde  

 Dybde  

 Bevegelse/friløping  

 Spille ball framover  

 Presse/takle 

 Dybde  
De angrepsmessige prinsipper er de viktigste i denne aldersgruppen.  

Press på ballfører og dybde innføres helt elementært for en begynnende forståelse. 

 

Lagorganisering 

 Alle skal prøves på ulike plasser.  

 Alle er forsvarere/angripere. 

 Forsøke å holde posisjoner i størst mulig grad, ikke slavisk.  

 Spille seg ut av eget forsvar, helst gjennom midtbanen.  

 Videreutvikle forståelsen for 3’er, 5’er, 7èr fotball.  

Treningsmengde 

 1 - 2 treninger pr. uke + eventuelt kamp.  

 1 trening inne pr.uke som i hovedsak skal bestå i teknikk, balanse og motorikktrening.  
Det er viktig å ta hensyn til barn som deltar i andre idretter. Dette slik at treningsoppmøte ikke legger hindringer i 

veien for barnas behov for allsidig idrettsutfoldelse. 

 

Kamper 

 1 - 2 kamper pr. uke etter NFF Oslo sin spilleplan  

 Det meldes på jevnbyrdige lag på samme nivå. 

 Når det gjelder deltakelse i cuper, se eget kapittel i Handboken. 

Organisering av trening 

Treningens varighet kan for 6-8 år være 60 minutter og for 8-12år være 90 minutter. 

Alle er ansvarlig for innsamling av baller, vester og kjegler. 

Mål for opplæringen 

 Alle skal ha det gøy. Trening skal være lek! 

 Vi forplikter oss til å drive allsidige aktiviteter, men fotball er det grunnleggende.  

 Skape lyst til å leke med fotball på fritiden. 

 Stor aktivitet på trening. Spillerne skal trenes i å holde fokus. 

 Innføring i enkle regler for omgang med andre personer; toleranse, respekt og disiplin. 

 Utvikle samhold i treningsgruppen. 
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Aldersgruppen 13 - 19 år 

18. Sportslige og sosiale målsetninger 

I større grad enn i barnefotballen tilstrebes det nå at ferdighetsøvelser mellom to eller flere spillere og 

spilløvelser organiseres etter prinsippet om ferdighetslikhet. Likhetsprinsippet som begrep har vært 

assosiert med at spillere blandes likt mellom ulike ferdighetsnivå. Med bakgrunn i tidligere omtalte 

målsetninger for barnefotballen, må likhetsprinsippet for vår klubb heller forbindes med at deler av 

treningen er organisert slik at øvelsene gjennomføres med ferdighetslikhet mellom spillerne. Dette sikrer 

raskere individuell framgang og best ferdighetsutvikling på alle nivå som igjen er sentrale forutsetninger 

for å øke selvtillit og motivasjon. På denne måten ønsker vår klubb å bidra til at spillerne i 

ungdomsfotballen blir værende i fotballmiljøet lengst mulig. I læringsarbeidet vil spillerne med høyest 

ferdighetsnivå tilbys tilleggstrening ved integrering med høyere årsklasse. 

Alle lag i samme årsklasse skal i denne aldersgruppe slås sammen til samlet lag. 

19. Ramme for trenerfunksjonen i ungdomsfotballen  

Før eventuelt trenerengasjement skal følgende klargjøres med den aktuelle trener: 

 Informasjon om klubbens sportslige plan.  

 Klubbens sportslige mål for den aldersbestemte gruppe vedkommende skal trene  

 Den aktuelle treners behov for egenutvikling, kurs, treningstidspunkt, begrensninger og krav i 
forhold til klubben  

20. Krav til trenere 
Treneren skal føre treningsdagbok (gjelder ungdomsfotballen (13 - 16 år). Denne skal minimum inneholde følgende 

hoveddeler: 

- Liste over samtlige disponible spillere i gruppa med navn, adresse, telefonnummer og fødselsår.  

- Føre oversikt over treningsfremmøte og deltagelse på kamp.    

Ved sesongslutt i okt/november skal det lages en årsrapport for lagene i ungdomsfotballen. 

  

1. Møt frem i god tid til trening/kamp og vær godt forberedt. 
2. Gjennomfør ved behov samtale med den enkelte spiller i løpet av sesongen og gi spillere som får lite 

kamptid en forklaring på hvorfor. 
3. Gi spillere beskjed på hva de kan trene mer på for å forbedre seg, og lag gjerne sammen med spilleren 

en kortsiktig og langsiktig plan på dette. 
4. For å opprettholde en homogen gruppe som respekterer hverandre og deg/dere, kan det være 

fornuftig å la en spiller få spilletid uten at det nødvendigvis er din egen overbevisning sportslig sett.  
5. Vær ærlig med spilleren. Dersom en spiller ikke klarer å hevde seg, er det kanskje bedre å la denne få 

melding om dette.  
6. Prøv å ta en kort oppsummering etter hver kamp for å gi spillerne og deg selv en mulighet til å ta et 

tap eller en seier med fatning.  
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7. Orienter deg om motstanderes styrker og svakheter. 
8. Så tidlig som mulig i starten av året (gjerne 31.12) må opplegget for sommeren være klart, slik at 

spillerne vet hva De har å forholde seg til. 
9. Ikke gi en spiller lovnader utover det Du kan holde. Det er bare demotiverende. Dersom en spiller/du 

er lite tilfreds med situasjonen og dette kan gå utover resten av laget, skal TK/TV involveres for å se 
på om konflikten kan løses eller om det er bedre at spilleren/du trekker seg ut av systemet. 

 

 

 

 

21. Klubbens plikter overfor treneren 

 God oppfølging fra trenerveileder eller annen fra sportslig ledelse. 

 Det skal arrangeres trenerforum minst 3 ganger årlig. 

 Klubben skal gi tilbud om videreutdanning. 

Klubben betaler trenergodtgjørelse iht egne satser avhengig av nivå, kvalifikasjoner og erfaring. 
  

  

22. Krav til spillere  
  

1. Delta på alle treninger som er planlagt av trener/klubb. Dersom det er behov for fritak, skal dette tas 
opp med trener i god tid før man ønsker fritaket.  

2. Delta aktivt i treningssammenheng. Ikke bare være tilstede. 
3. Dersom Du ikke kan møte til trening eller kamp – gi beskjed i god tid. 
4. Ferie må tilpasses treningsopplegg for laget. Dette må tilpasses, og du kan ikke reise på ferie uten at 

dette er avklart med trener/klubb. 
5. Lytt til den informasjon som blir gitt til enhver tid. 
6. Treneren er den som tar ut laget. Lær deg å forholde deg til dette. Dersom du får lite spilletid bør du 

selv også ta initiativ til å spørre om grunnen for dette. 
7.  Ta tak i de tingene som treneren mener du må forbedre deg på. 
8. Vis gode holdninger overfor, spillere, ledere, trenere, dommere og motstandere 
9.  Innrett deg etter fellesskapets regler. 
10. Vær miljøskapende selv også. Ikke forvent at alle andre skal være det. 
11. Møt på alle treninger og kamp med en positiv innstilling. 
12. Møt alltid tidsnok til alle treninger og kamper. 
13. Møt forberedt også med tanke på utstyr. 

 

23. Treningene bør inneholde  
0.  Innledning 

  Informer spillerne om dagens tema/øvelser for å gi alle et innblikk i hva treningen skal inneholde.  

1.  Oppvarming/sjef over ballen  

  Spillerne skal være klare til treningsøkten starter på treningsfeltet. Oppvarming individuelt eller samlet. 



 

 side 31 

 

2.  Spille med og mot 

  
Lag tema for hver uke med hovedfokus på de tekniske utførelser. 

Tema kan f.eks være: pasninger, innlegg, finter, vendinger, osv. 

 

3. Taktisk/teknisk trening – kamp 

  

La spillerne være med å påvirke innholdet og løsningene i de øvelser de involveres i. 

Treningsøkt 1: 

Offensivt spill. Jobb med samme tema gjennom en måned. 

Treningsøkt 2: 

Defensivt spill. Jobb med samme tema gjennom en måned. 

Treningsøkt 3: 

Ballførers taktiske valg i spillsituasjon 

Treningsøkt 4: 

Kamprelatert treningsøkt der man setter fokus på neste kamp og arbeidsoppgaver relatert til denne. 

 

4. Innlegg/avslutning 

  
Hver trening skal inneholde avslutninger og innlegg. 

Dette skal være mest mulig tilnærmet kampsituasjon. 

 

5. Uttøyning/nedjogging/prat 

  

Lurt å fortsette prosessen med å lære spillerne opp til gode vaner mht. å jogge ned etc… 

Bruk denne tiden til å gi beskjeder om neste trening, neste kamp, dagens trening, oppsummering etc.. 

Husk å gi spillerne hjemmelekse i form av en vending, finte, sjonglering etc.. 

Differensier i forhold til ferdigheter hos den enkelte. 

  

Se våre nettsider under øvelseslinker, eller www.treningsokta.no  

 Kreativitet skal fortsatt ha høy prioritet. 

 Mer fokusering på taktisk-/tekniske ferdigheter. 

 Vektlegge holdningsdelen til trening og kamp.  

 Vi må ikke være for opptatt av resultater. 

  Vi må gi ferdighetstreningen tid og muligheter - og ha tålmodighet til å la den utvikle seg. 

 Vårt arbeid skal være utviklingsorientert  

  

 Vi ønsker å utvikle fotballspillere som: 
- tar ansvar, viser initiativ og bestemmer spillet.  
-    tør influere både i kamp og trening  

- har gode ferdigheter og kan arbeide raskt med ballen i trange situasjoner under press  

- er hurtige med og uten ball  
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- har de rette holdninger til så vel trening som kamp 
- tar ansvar for egen utvikling - trene, ikke bli trent.  

 

24. Spillsituasjoner 

A. Den offensive delen av spillet er fortsatt viktigst 

 Prinsippene bredde, dybde, gjennombrudd, bevegelse og spill framover på banen blir 
fokusert 

 1'ste angriperen(ballføreren)skal ha flest mulig pasningsalternativ foran seg.  

 Ballfører skal se tidlig og langt  

 Spesielt fokus på gjennombruddspasningen og avslutningen  

 Overordnet i arbeidet med den offensive del er å skape og utnytte rom.  

B. Defensiv ferdighetstrening intensiveres   

 Større bevisstgjøring på 1., 2. og 3dje forsvarers arbeid (1A, 2A, 3A)  

 Større forståelse for samhandlingen i den defensive organiseringen av laget (press, 
sikring, markering, lagdelsavstand, sideforskyvning)  

 Overordnet i arbeidet med den defensive del er å nekte rom  

Lagorganisering 

  Vi ønsker som hovedregel å spille oss ut av eget forsvar gjennom midtbanen. Videre å 
utvikle spillerne til å se etter tidlige løsninger innen på forhånd gitte rammer.   

 Hele laget skal med i angrep  

 Unngå strekk i laget  

 Viktigheten av å holde laget samlet også i angrep med unntak av kontringsspill som 
trenes spesielt  

 Større vektlegging av samhandlingen defensivt. Alle er forsvarsspillere når vi mister 
ballen. (Kollektivt ansvar). Husk hensiktsmessig avstand mellom lagdelene.  

 Spillerne bør få forsøke ulik organisering av laget både offensivt og defensivt som ledd i 
utviklingen av fotballforståelsen.  

Spilleregler 

 Hele regelverket benyttes og følges.  

 Dommeren trekkes inn i skoleringen av spillernes forståelse for regelverket  

 Treningsmengde 

 3 - 5 treninger/uke. Det plikter trenerne å gi tilbud om differensierte opplegg.  

 Egentrening/eventuelt annen idrett kommer i tillegg og er ønskelig. På dette nivået 
ønsker vi en systematisk trening hele året, men at aktiviteten er roligere i visse perioder 
for eksempel etter serieslutt.  

 Spillere som føler seg slitne skal kunne ta pauser fra trening. Dette etter avtale med 
trener/leder.  
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 1 gang pr. uke ute som består av basistrening-spenst-, løpsteknikk etc. 

Kamper 

 Følger seriespillet til NFF Oslo og melder på lag etter ønsket nivå. 

  2 - 3 treningskamper/måned i oppkjøringsfasen. 

  Cupdeltakelse, eget kapittel i Handboken for anbefalte cup’er.  

Organisering av trening 

  Treningens varighet ca. 90 minutter på bane. Oppvarming individuelt skal være ferdig 
når treningen starter. 

 Spillerne har samme ansvar for vester/kjegler/baller etc.  

  Fortsatt mye smålagsspill 3:3, 4:4, men gradvis mer spill i større grupper for eksempel 
7:7 og på større baner. Hensikten er å få bedre utnyttelse av rom og banens størrelse 
som et ledd i den taktisk/tekniske utviklingen.  

 Gradvis innarbeidelse av høyere effektivitet og kvalitet på selve treningen. Dette gjelder 
spesielt ved skifte av øvelse og kravet om hurtig igangsettelse.  

 Tøyninger er viktige og må prioriteres  

Individuell oppfølging 

  Klubben må på dette alderstrinnet følge opp sine talenter ved at TK/SU i samarbeid 
med treneren til spilleren sørger for at spilleren får de beste utviklingsmuligheter. 
Fastsett konkrete utviklingsmål og gi kontinuerlig tilbakemeldinger på utvikling hos 
spilleren. 

 For eventuelle krets/sonespillere fra vår klubb, må forholdene legges til rette slik at 
disse kan trene på høyere nivå.  

I slike vurderinger er det ikke nok å vurdere spillerens ferdighetsnivå. 

Psykiske/fysiske egenskaper må også tas med i bildet.  

 

25. Retningslinjer for transport av spillere 
  
Jardar har ikke lang tradisjon i å tenke sikkerhet og transport av spillere til og fra kamp, og vi har derfor laget noen 

retningslinjer som vi ønsker å prøve ut. 

Retningslinjene som følger gjelder alle lag fra de aller minste til de aller eldste. 

  

Krav til sjåfører 

1. Følge trafikkreglene (merk: ikke ta en lettvint løsning med for mange i bilen) 

2. Bilen i forskriftsmessig stand 

3. Godkjente sikkerhetsbelter til alle. 

  

Bruk av sykkel og moped 
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Jardar har satt som krav at sykler og mopeder brukt til og fra trening skal være i forskriftsmessig stand. Videre skal 

alle under 12 år bruke hjelm på sykkel, og oppfordrer alle andre om det samme. 

  

Bekjentgjøring 

Jardar gjennomgår ovenfornevnte retningslinjer med spillerne og foreldre på spillermøter og foreldremøter før 

sesongstart. Samtidig ligger det ute på internett. 

  

Avslutning 

Jardar anser det som svært viktig å ha gode retningslinjer på dette området, slik at alle som frakter klubbens 

spillere til bortekamper/turneringer vet hva som forventes og hvilke krav klubben stiller både til sjåfør og bil/buss. 

Med så stor aktivitet og så mange reiser, og med det ansvaret klubben har for å ta vare på spillerne har dette 

arbeidet høy prioritet i klubben. Det er viktig for oss at foreldrene kan sende sine barn trygt av gårde til kamp. 

  

 NB! IL Jardar dekker ikke eventuelle bøter ved brudd på trafikkreglene. 

 

Nyttige internettsider; 

www.jardar.no/fotball 

www.treningsøkta.no 

www.fotball.no/oslo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slagord: For liten og stor, klubben der du bor 

 

 

http://www.jardar.no/fotball
http://www.treningsøkta.no/
http://www.fotball.no/oslo
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DEL 3: Informasjonshefte for nye trenere 
/aktivitetsledere i barnefotballen 

 

  

  

 

  

 

For liten og stor, klubben der du bor!  
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 Visjon  

Jardar – klubben for idrettsglede, fellesskap og vennskap  

Idrettsglede - Glede for alle, gir idrettslige prestasjoner, personlig vekst  

Fellesskap - Alle bidrar, vi løfter sammen, støtter hverandre, gjør hverandre gode, barn og voksne  

Vennskap - Gir glede, sosial vekst, trygghet, robusthet, verdier for hele livet  

Verdier  

Viser Respekt - i Jardar viser utøvere, trenere og foreldre god oppførsel  

Sprer Glede - i Jardar bryr vi oss om hverandre, sprer godt humør og entusiasme  

Fremmer Mestring - i Jardar er det rom for at alle skal få konkurrere på sitt nivå Kvalitetsbevisst - i Jardar 

gjør vi ting ordentlig  

26. Innledning  
  
Kjære nye trener/aktivitetsleder! Velkommen til IL Jardar!   

Er du førstegangstrener? Kanskje ”nødløsning” for din sønn/datter? Hold ut!  

Dette heftet er ment å gi deg viktig informasjon om klubben, samt noen tips om trening av små barn (5 til 12 år).   

Vi har samlet noen tanker og informasjon som vil være nyttig for deg å vite som ny i klubben og som ny i 

trenergjerningen. Gode trenerråd og henvisninger til øvelsesbanker er også med.   

Vi håper at heftet vil gi deg en følelse av å være bedre forberedt til å ta fatt på utfordringene som 

trener/aktivitetsleder.   

Lykke til med trenergjerningen og god fornøyelse!  
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27. Roller rundt laget 
En av suksessfaktorene for å oppnå målet om lengst mulig, flest mulig og best mulig er å tidlig definere ett sett 

med roller knyttet til et lag. Disse rollene bør ivaretas av foreldrene rundt laget. Desto flere som engasjerer seg 

desto bedre oppslutning blir det rundt laget 

 

Under der det satt opp forslag til 8 roller rundt et lag. Et viktig poeng er å få med flere ledere og trenere i teamet 

fra starten av. Det viser seg alltid å være vanskeligere å dra inn flere foreldre etterhvert, som har blitt vant til at 1-2 

stk. ordner alt med laget. Rollene kan med godt hell, rulleres på fra år til år. Dette kan avklares i et årlig 

foreldremøte. 

 

1. Hovedlagleder (HL) - som er kontaktperson for hele årgangen. HL har ansvar for at informasjon fra klubbadm. 

går til foreldre/spillere og de andre lederne i teamet i årgangen. HL er kontaktperson til klubben ved påmelding av 

lag. Arrangerer årlig foreldremøte i forkant av sesongstart og etter sesongen er avsluttet. 

 

2. Ass. lagleder (AL) - ikke alle lag har det, men det er bra om 1-2 andre også har et ansvar for å støtte HL i å dele 

på oppgaver og at HL har noen han/hun kan delegere oppgaver til. Noen lag har hatt foreldrekontakt/evt 

foreldreutvalg på 2-3 personer som kan arrangere cuper, avslutninger og annet for laget. Men de fleste har kun en 

HL.  

 

3. Hovedtrener (HT) - har det sportslige ansvaret for treningene, innholdet og for å informerer/instruere de andre 

ass.trenerne. Er ansvarlig for uttak til differensiering, hospitering og SUP-uttak.  

 

4. Assistenttrener (AT) - er med på feltet og bidrar på treninger.  

 

5. Kasserer (KS) - har ansvar for lagregnskapet og sørger for at alle betaler inn til lagkassen som administreres av 

klubben.  

 

6. WEB-ansvarlig/SPOND/Min fotball - som da har ansvar for at laget har en hjemmeside/FB side. De velger selv 

om de vil bruke klubbens ”plattform” som har en del felles info som klubbens hovedside, eller om de lager en egen. 

Alle siden skal være tilgjengelig for alle via klubbens side.  
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7. Dugnadsansvarlig (DG) - Ansvar for dugnader som pålegges av klubben og for egne dugnader. Ikke alle har det, 

men det fungerer veldig mye bedre på de lagene som har det, og er ofte en stor hjelp for HL som ellers vil få 

oppgavene med dugnader.  

 

8. Ressursperson (RS) - En person som har et spesielt ansvar for å følge med på det sosiale miljøet i laget og 

dermed har myndighet til å kunne si fra til de andre lederne i teamet om det forekommer mobbing eller andre 

faktorer som bør bedres for at miljøet i den enkelte årgang kan bli bedre. RS har også ansvar for å organisere 

avslutninger og andre sosiale aktiviteter. 

 

28. Karakteristiske trekk for aldersgruppen 5 - 8 år  
   
For å kunne lage et godt fotballtilbud til barn i denne aldersgruppen, må man vite litt om barnets utvikling og 

modenhet. Aktivitetene skal tilpasses dette. Fysiologisk sett er det liten forskjell på gutter og jenter. Dette betyr at 

de skal behandles likt, og det er ikke noe i veien for at jenter og gutter både trener og spiller sammen.  

   

De viktigste trekk man må ta hensyn til er:  

   

(1) Barnas behov for fysisk utfoldelse og barnas aktivitetsnivå er svært variabelt. De trenger ofte pauser. Det 

er meget stor variasjon i ferdighetsnivå og fysisk kapasitet.   

   

(2) Koordinasjonsevnen er ikke ferdig utviklet. Man bør unngå øvelser som krever store tekniske ferdigheter.   

   

(3) Oppfattelsesevnen er begrenset. Barna vil ha vanskelig med å bedømme avstander, reagere på fart og 

oppfatte flere bevegelser og ferdigheter samtidig   

  

(4) Barna mangler forutsetninger for å samarbeide med mange. De fungerer derfor bare i små grupper. 

Barna er selvopptatte (seg selv og ballen). Barna er utålmodige, mangler evne til å konsentrere seg over tid og er 

lite mottagelige for verbal instruksjon. Barna er sårbare og utrygge.   

   

(5) Barna er stort sett opptatt av konkrete situasjoner. De vil være der hvor ballen er og bryr seg ikke om ting 

som skjer langt vekk. Forståelsen for muntlig instruksjon er liten, og regler som skal følges må være enkle. Stort 

sett er barna lette å motivere, men den er ofte kortvarig.   

 

29. Stasjonstrening  
  

Mange nye trenere har problemer med å organisere treningen, slik at alle barna blir aktivisert.  

Det anbefales at du benytter ”Stasjonstrening”. Dette innebærer at du organiserer treningsarealet i små stasjoner. 

Hver stasjon har en øvelse, og barna sirkulerer mellom stasjonene. På den måten unngår man kø og alle (flere) blir 

aktivisert. Bruk gjerne foreldre til å passe på stasjonene. De er der jo normalt likevel. Pass på å være nok trenere. 

Eksempel 1 trener pr 5-8 barn.  
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 Eksempel:  

  

4 stasjoner med 4 spiller på hver:  

  

Spillstasjonen: 2 mot2 spiller kamp med små kjeglemål  

Fintestasjonen: barna trener på finter/vendinger  

Målstasjonen: barna skyter på mål og skifter på å være keeper  

Treffstasjonen: 2 og 2 barn står på hver sin side av en rekke med kjegler og forsøker å treffe kjeglene  

  

TID: 5-10 minutter på hver stasjon  

  

  

  
  

   

30. Gode trenerråd  
  

 God trening krever god forberedelse – dette er selve nøkkelen til en god treningsøkt (se skjema under 

punkt 6).  

  

 Velg et hovedtema for dagens trening (for eksempel forsvar, angrep, avslutninger…..).  

  

 Virker øvelsen etter hensikten, så bygg videre … hvis ikke, gå tilbake til detaljene.  

  

 Samle spillerne før dere begynner på dagens trening og fortell om dagens tema – IKKE detaljer, maks 5 min!  
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 Unngå å forklare for mye før du setter i gang. Vis øvelsen først – forklar deretter øvelse – vis øvelsen igjen 

før barna setter i gang. Barna gjør det de ser, ikke det de hører!  

  

 Ikke la klokken styre deg. Det viktigste er ikke å komme gjennom alle øvelsene, men at de øvelsen man 

gjør blir gjort riktig!  

  

 Legg inn pauser for drikke og avkobling!  

  

 Ha noen få enkle grunnregler for god oppførsel, som gjentas før hver trening, for eksempel:   

1. Det er ikke lov å banne på trening.  

2. Det er ikke lov å kjefte eller klage på andre, verken spillere eller trenere.  

3. Når treneren snakker, skal alle andre være rolige.  

  

  Samle spillerne når treningen er over, fortell kort hva dere har trent på i dag og hør hva som var morsomst 

(dette kan repeteres i senere treninger) – maks 5 min!  

 

Gode holdninger er viktige, og de skapes fra dag en!  

31. Planlegging/forberedelser (skjema)  
  

Det er veldig viktig å være godt forberedt foran hver enkelt trening. Dette innebærer bl.a. at man bør ha tenkt 

gjennom treningen før man kommer på trening mht. hvilke øvelser, tidsforbruket, utstyrsbehovet, organiseringen 

etc. Dette for å kunne justere hvis det blir flere eller færre enn antatt.  

  

Øvelser    Utstyr     Utførelse    Momenter    Tid  

     

Føring mellom  ca. 10 kjegler   Ballen føres mellom Se på ballen    10 m  

kjegler (slalåm)  

      

      

1 ball til hver   

      

      

kjeglene. Variasjon: Se på kjeglene tetthet på 

kjeglene, Tett på kjeglene kun 1 fot eller begge.  
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32. Treningsmodell for 5 – 9/10 år  
   
Tid: ca. 1 time   

   

1. Oppvarming  

• Enkle øvinger med (eller uten) ball.  

• Varighet: ca. 10 minutter.  

  

2. Enkle tekniske øvelser  

• Trening av spark på ballen, stopping av ballen og føring av ballen.  

• Varighet: ca. 15 minutter.  

  

3. Spilløvelser/konkurranser  

• Grupper fra 1 mot 1 til 5 mot 5. Spilløvelsene kan gjerne brytes av med tekniske øvelser.  

• Varighet: ca. 25-30 minutter.  

   

4. Uttøyning/sosialt/info  

• Viktig vane å innarbeide. Lår, legg og lyske tøyes i samlet gruppe.  

• Varighet: ca. 5 minutter.  

 

For de minste barna (5 – 6 år) må det legges inn mye lek og moro. Mye løping med og uten ball. Mye stafetter eller 

type stiv heks med å løse opp ved å sparke ball gjennom bena, Haien kommer, Hauk og due etc. 

Lengre treningsøkter og kanskje flere dager per uke, er det i Jardar ingen føringer for, men det anbefales å vente til 

barna blir rundt 10/11 års alderen før både lengde og antall treninger økes. 

 

NFF Oslo anbefaler alltid flere treningsøkter enn flere kamper, så avpass dette når dere har flere lag og skal veksle 

på spillere. 
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33. Treningsaktivitet  
   

Barna skal lære:  
   

• Å løpe etter en ball  

• Å sparke en ball  

• Å føre en ball  

• Å stoppe en ball  

• Å gå på ballføreren (gjenvinning) 
   
Treningsaktiviteten bør legge vekt på følgende:  

   

• Lek, spill og moro   

• Oppfordre alle til allsidighet   

• Lære å ta imot beskjeder/instruksjon   

• Korte intervaller på øvelsene   

• Mange ballberøringer   

• Enkle øvelser som ivaretar tekniske detaljer   

• Rotasjon på laget - alle må stå i mål   

   

Innføring av enkle regler:  

   

• Hva skjer ved innkast?   

• Hva skjer ved corner?   

• Hva skjer ved utspill?   

• Hva skjer ved frispark?   

• Hva skjer ved avspark?   

 

 

34. Bjørnegård kunstgress 
Husk at det er trangt om plassen og vær fleksibel med hverandre, da går alt mer smidig. 

Organisert trening på banen bookes via ansvarlige i fotballstyret – Kjersti H. Engeseth, 

kjerstiengeseth@hotmail.com  

 

Kamper satt opp av krets/forbund går alltid foran trening. Har dere treningstid rett opp mot kamp og avspark, hvis 

hensyn og avslutt trening i god tid slik at de som skal spille kamp for mulighet til å varme opp. Dette treffer dere 

en dag også. 

 

mailto:kjerstiengeseth@hotmail.com
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Under sesongen fra mars/april til oktober er kunstgressbanen berammet med kamper av Oslo fotballkrets (NFF 

Oslo). Det er vanskelig å få til treningstider på banen da. Finner man en ledig slott, så undersøk hvorvidt det er 

andre som har booket tid.  

 

Se alltid i skjema for treningstider på www.jardar.no/fotball og sjekk på fotball.no for dagens kamper. 

 

De yngste lagene – opp til 10 år får tildelt treningstider på gressbanene i flukt med kunstgressbanen. 

 

De eldre lagene har Emma Hjort og noe tid i Bærum Idrettspark (BIP). 

 

I vintersesongen bookes treningstid via ansvarlige i fotballstyret – Kjersti H. Engeseth, 

kjerstiengeseth@hotmail.com  

 

Er banen hard eller isete og det er trangt om plassen, vær fleksible og del plass med andre. 

Kunstgressbanens fordeling ved kamper: 

     

    Klubbhuset 

 

 

 

 5’er kamper på denne halvdelen 

 

Combihallen 

 

 

 

 

 

 

9’er B 

5’er A 

9’er A 

7
’e

r A
 

7
’e

r A
 

5’er B 

http://www.jardar.no/fotball
mailto:kjerstiengeseth@hotmail.com
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Kunstgressbanens fordeling ved treninger: 

     

    Klubbhuset 

 

 

 

 

 

 

Combihallen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bane A Bane B 

Bane C Bane D 
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35. Treerfotball 
Treerfotball innføres fra 2014 for aldersgruppen 6 og 7 åringer. 

 

Hvorfor 

• For at femmerfotball bli litt for komplekst for denne aldersgruppen. NFF Oslo ønsker å erstatte 

femmerfotball med treerfotball for denne aldersgruppen fordi treerfotball er bedre tilpasset spillernes 

modenhet – både i hodet og i beina. I treerfotballen er man alltid involvert fordi ballen aldri er så langt 

unna at man minster kontakten med spillet. Spillerne i denne aldersgruppen vil føle seg mer delaktig og 

oftere oppleve mestring i treerfotball sammenlignet med femmerfotball.  

• Gjennom mer ballkontakt og hyppigere mestringsopplevelse blir aktiviteten morsommere og mer 

utviklende for barna. Oslo Fotballkrets håper at dette på sikt vil kunne føre til at flere begynner – og at 

flere fortsetter – med fotball. 

Hvordan 

• Treerfotball spilles med tre utespillere på små mål uten keeper. For å optimalisere spillformen bør 

treerfotball helst spilles med vant eller nett rundt banen, slik at ballen kontinuerlig holdes i spill. På en 

elleverbane kan man få plass til opptil 30 treerbaner, altså 180 spillere samtidig. 

• Under 6 år: bare et treningstilbud i klubben, ikke en konkurranseform mot andre klubber. 

• 6 år: kretsene samarbeider med klubbene om å sette opp turneringspuljer hvor klubbene selv arrangerer 

kampene. 

 

Ta kontakt med Jardar fotballstyret når det gjelder organisering av treerfotball. 

 

36. Femmerfotball  
  
For aldersgruppen 8 – 10 år er femmer fotball (1 keeper + 4 utespillere) hovedspillet. Dette bidrar til økt 

ballkontakt og utvikler fotballferdigheten.  

  

Ungdomsfotballen med innrapportering av resultater skjer fra det året barna fyller 13.  

  

(11-12 år = 7’er og 9’er fotball uten rapportering)  

(13 år = 9’er fotball og 7’er fotball)  

(14 år = 9’er fotball og 11’er fotball) 

(15 år, 17 år og til 19 år = 11’er fotball og 7’er)  
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37. Kamper  
Oslo fotballkrets berammer kamper i vår område.  

De yngste lagene har oftest kortest reisevei til bortekampene.  

 

Oppskrift for å finne ut av kampene til ditt lag:  

  

Gå inn på http://www.fotball.no .  

Velg «Oslo fotballkrets» under menyvalget «Kretser»  

Klikk på knappen midt på siden til venstre «Terminlister og tabeller»  

Velg ”Jardar, IL” i rullemenyen til venstre under «Klubb» rullgardinen. Så er du inne på kampoversikten for Jardar 

sine lag. Klikk så i listen på ditt lag. Her finner du terminlisten og kontaktpersoner for de øvrige lagene i din gruppe.  

  

For de med smarttelefon, last ned appen MinFotball. Denne anbefales også for foreldre. Gir oversikt over alle 

kamper med kjørebeskrivelse til kamparenaene i mobilens GPS.  

  

Under oversikten for kontaktpersoner finner du informasjon som hvem som er lagleder for de andre lagene i 

puljen med navn, adresse, telefonnummer og mailadresse.   

  

Tips: Det kan være smart å lage seg en oversikt over lagene i puljen med div. info og legge dette inn i en lag perm 

eller liknende som ligger i lagets bag:  

  

Lag  Navn  Mobil  Epost  

        

Jutul  NNN NNNN  12312123  mail@online.no  

Dikemark  NNN NNNN  12312123  mail@online.no  

Asker  NNN NNNN  12312123  mail@online.no  

Lommedalen  NNN NNNN  12312123  mail@online.no  

Holmen  NNN NNNN  12312123  mail@online.no  

Bærum  NNN NNNN  12312123  mail@online.no  

Nesøya  NNN NNNN  12312123  mail@online.no  

        

Under 6 år 

Kun treningstilbud i klubben. 

 

6/7 år  

OBOS Miniligaen er 3’er serie over en dag som erstatter seriespill for 6/7 åringer. Mange trenger trening fremfor 

kamp i denne alderen. Se på hjemmesiden til Jardar fotball for anbefaler cup’er.  

http://www.fotball.no/
http://www.fotball.no/
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8/12 år  

Ordinær serie, men uten innrapportering av resultater.  

 

 

Tips: Viktig å involvere foreldrene tidlig. På lagsidene (Lag gjerne en facebookgruppe eller liknende) sette opp en 

oversikt over hvilke foreldre som er ansvarlig for å markere banen og stille med dommer til hjemmekamper. La 

foreldrene bytte innbyrdes hvis de ikke kan. 

Sett klare retningslinjer for oppmøte tid (30 til 45 min før avspark) og hva type utstyr som må medbringes som 

leggskinn som er påbudt.  

 

Kjøring til bortekamper praktiseres forskjellig. Noen trenere har rutiner på at foreldre skal kjøre sin barn til 

bortekamper og oppmøte er da ved bortebanen. Dette for å få tilskuere og gjøre jobben til trenere litt enklere ved 

å slippe å måtte organisere kjøring. Andre har felles oppmøte ved klubbhuset for felles avreise til bortekamper. 

 

38.  Spilleregler for barnefotball  
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Spillereglene gjelder for alle fotballkamper så vel utendørs som innendørs i klassene opp til og med 12 år i 
barnefotballen. I disse klassene er det overordnet for all dømming at dommeren skal betrakte fotball som en lek 
for spillerne. Dommeren skal ikke unødig avbryte spillet, men sørge for at alle spillerne behandles likt. Dommeren 
skal i stor grad veilede når spilleren gjør feil.  
   

1. BANEHALVDEL/AVSPARK  
Før kampen tar til velger lagene mellom banehalvdel og avspark. Det laget som vinner myntkastet skal velge 

banehalvdel. Det andre laget tar avspark.  

  

2. INNKAST  
Når hele ballen går ut over sidelinjen skal det tas innkast. Ved feil innkast skal dommeren veilede og la 

spilleren ta nytt innkast. Mål kan ikke gjøres direkte fra innkast.  

  

3. MÅL  
Når hele ballen har passert målstreken mellom målstengene skal det dømmes mål. Etter godkjent scoring 

settes spillet i gang fra midten av det lag som ikke scoret målet. Mål kan ikke gjøres direkte fra avspark.  

  

4. FRISPARK  
Det dømmes direkte frispark når en spiller 

 a) feller en motspiller  
b) holder eller dytter en motspiller  
c) tar ballen med hånden (med vilje)  
d) gjør noe som kan være farlig for de andre spillerne  
Frispark innenfor straffesparkfeltet tildelt det angripende lag tas som straffespark fra straffesparklinjen. 

Dommeren bør gi tilsnakk ved gjentatte overtredelser. Kort benyttes ikke. Ved frispark tildelt det 

forsvarende lag innenfor eget straffesparkfelt, kan ballen spilles til egen målvakt som deretter må 

frigjøre ballen innen 6 sekunder.  

  

5. BORTVISNING  
En spiller som er kvalifisert for advarsel vises vekk fra banen. Bortvisningen har ingen senere følger for 

spilleren. Bortvist spiller kan erstattes av en ny spiller.  

  

6. MÅLSPARK  
Målspark tas hvis hele ballen går ut over mållinjen utenfor målet. Ved målspark kan ballen sparkes/kastes ut 

av straffesparkfeltet uten at den må ligge på bakken. Motstander må være utenfor straffesparkfeltet ved 

målspark.  
Det er ikke lov å kaste eller sparke ballen over midten ved målspark, eller når målvakten skal frigjøre ballen 

etter redning. Hvis dette skjer skal det dømmes et indirekte frispark til motparten fra der ballen passerer 

midtstreken.  

 

7.  TILBAKESPILL TIL KEEPER 
Det er tillatt med tilbakespill til keeper, men det anbefales å spill og trene på å ikke plukke opp tilbakespill 

med hendene, men benytte bena og spille keeper. 

 

8. HJØRNESPARK  
Hjørnespark tas fra stedet hvor mållinjen og sidelinjen møtes. 
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9. Frisone i femmer- og sjuerfotball 

8.4.1.1 Innføring av frisone i femmer- og sjuerfotball, der motstanderlaget ikke kan presse innenfor et bestemt område ved igangsetting fra 

keeper ved målspark. 

8.4.1.2 Hvorfor 

 Erfaring viser at man i kamper med frisone vil få flere pasninger i laget og lengre angrepsvarighet før brudd i spillet. Frisonen 

gir bedre betingelser for å kunne spille seg fremover fra egen halvdel. 

 Det er store fysiske forskjeller i barnefotballen. Fysisk sterke lag kan ofte profittere på å presse motstanderlaget høyt i banen. 

Ved å fremme lavere presshøyde i barnefotballen legges forholdene 

 til rette for at lagene kan spille seg ut istedenfor å slå langt. Frisone griper ikke unødvendig inn i spillets idé ettersom press og 

motstand ikke endres annet enn 

 under selve igangsettingsfasen.  

 

«Målet er å dyrke fram en spillorientert kultur. Dette praktiseres i andre land for å utvikle ferdighet. Vi må ikke tidlig 

fokusere på å vinne kamper for enhver pris.» Stig Inge Bjørnebye 

8.4.1.3 Hvordan? 

 Ved igangsetting fra keeper (etter tildelt målspark), skal forsvarende lag trekke seg bak presslinjen. 

 Det forsvarende laget kan først bevege seg over presslinjen når en motspiller har mottatt ballen fra keeper. 

 Brudd på regelen fører til ny igangsetting. 

 Keeperen kan ikke sparke/kaste ballen over presslinjen i disse situasjonene. 

 Ballførende lag må ikke vente på at motstanderen skal trekke seg tilbake, men har muligheten til å starte spillet umiddelbart, 

dersom de ønsker dette. 

 

10. Ekstra spiller i femmer- og sjuerfotball 

8.4.1.4 Ekstra utespiller inn i femmer- og sjuerfotball for lag som ligger under med fire mål. 

8.4.1.5 Hvorfor 

 Den største utfordringen i barnefotballen for å skape jevnbyrdighet i serie- og turneringsspill, er å kunne få møte 

motstanderlag på likt ferdighetsnivå. Ujevne kamper, som f.eks. å vinne eller tape med 15–0, gir verken trivsel eller utvikling. 

For laget som ligger under vil en ekstra spiller kunne gi en større opplevelse av trivsel og mestring. Laget som leder vil få mer 

motstand, og dermed en mer utviklende kamp. 

8.4.1.6 Hvordan? 

 Når differansen i en kamp blir 4 mål, kan det laget som ligger under sette inn en ekstra utespiller. Dersom differansen 

reduseres til 3 mål, går man tilbake til like mange spillere på begge lag. Det kan ikke settes inn mer enn én ekstra spiller, selv 

om det ledende laget øker ledelsen til mer enn fire. 

 

39.  Kjøp av fotballutstyr  
IL Jardar har egen klubbkolleksjon fra Jako. Se www.jardar.no/fotball for oversikt over priser og utstyr. Laget 

sender inn felles bestilling.  

  

http://www.jardar.no/fotball
http://www.jardar.no/fotball
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40.  Oppgjør for reiser   
Alle reiser til bortekamper vil bli refundert via eget reiseoppgjørsskjema. Skjema leveres til klubbkontoret ved endt 

sesong. Maks kr 1500 pr lag blir refundert. Foresattes bruk av bil for transport av spillere til/fra kamper dekkes 

ikke.  

   

41. CUP 
Klubben har egne satser for som dekker cupdeltagelse. Se denne lenken her: 

https://www.jardar.no/Fotball/Vertical-menu/Cup-informasjon.html  

  

  

  
  

42.  FFO 
Fotball Fritids ordning FFO er et fotballtilbud til barn fra 7 til 10 år på Bjørnegård 
kunstgressbane kl. 14-16. 

Barna må komme seg selv til Bjørnegård rett etter endt skole. Her spiser de egen matpakke, 
skifter til treningstøy før treningen med Jardar sine egne trenere tar til kl. 1430. Dette er et 
supplement til trening med eget lag. Alle barna skal få utvikle og bedre sine fotballferdigheter 
ut fra det ferdighetsnivået de selv er på 

43.  Klubbkontoret – åpningstider  
  

IL Jardar har kontor i klubbhuset.  

  

Kontoret er åpent hverdager 9:00 til 15:00. 

  

klubbtelefon: 40 40 35 51  

E-post: post@jardar.no   

Hjemmeside: http://www.jardar.no   

 

https://www.jardar.no/Fotball/Vertical-menu/Cup-informasjon.html
http://www.jardar.no/
http://www.jardar.no/
http://www.jardar.no/


 

 side 52 

44. Nettsiden  
  

IL Jardar har egen nettside. Her finner du mye forskjellig informasjon om klubben, f.eks. styret, trenere, 

treningstider etc.  

  

Hvert enkelt lag har mulighet for å opprette egne lagside, hvor man kan legge inn forskjellig informasjon relatert til 

det enkelte laget. Klubben gir opplæring i bruk av systemet.  

  

Hjemmesiden til IL Jardar finner du på: http://www.jardar.no   

 

45. Barneidrettsforsikring  
Generelt  

• Fotballforsikringen er en kollektiv forsikring fremforhandlet av NFF på vegne av klubber og spillere.  
• All kommunikasjon vedrørende Fotballforsikringen vil være elektronisk.  

• Forsikringsbevis og Forsikringsvilkår sendes klubbene via e-post  

  

Fotballforsikringen inkluderer fotballspillere i alle aldre.  

For spillere under 12 år er det et krav om at spillerne er registrert som medlem av en fotballklubb 

tilknyttet Norges Fotballforbund. Spillerne vil dermed også være dekket ved utøvelse av 

organisert aktivitet i øvrige idrettslag som er medlem av Norges Idrettsforbund.  

  

Dette betyr at alle fotballspillere, uavhengig av alder og nivå, har samme dekning under 

grunnforsikringen.  

Spillere som har fylt 12 år må være registrert i Fotballens Informasjons- og kommunikasjonssystem 

(FIKS) som aktive med lagsforsikring inneværende sesong for å være dekket av forsikringsordningen.  

  

Det er klubbens ansvar at alle spillere er registrert som aktive med lagsforsikring i FIKS.  

I henhold til NFFs kampreglement § 2-1, må spillere som har fylt 12 år, for å være spilleberettiget i obligatoriske 

kamper, være registrert i FIKS som aktive inneværende sesong.  

  

Se www.fotballforsikring.no for mer informasjon.  
 

 

 

 

http://www.jardar.no/
http://www.jardar.no/
http://www.fotballforsikring.no/
http://www.fotballforsikring.no/
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46.  Øvelser  
  

Det finnes en mengde sider om barnefotball på nettet - søk på barnefotball eller football+children – og test ut selv.  

  

Det finnes flere gode øvelsesbanker, for eksempel:  

  

Norges Fotball Forbund:    www.treningsøkta.no   

Brukerkonto fås ved henvendelse til fotballgruppen  

  

Svenska Fotbollforbund:  http://ovningsbanken.svenskfotboll.se/default.aspx  

  

Danske Bold Unionen: http://www.dbu.dk/page.aspx?id=3341  

 

Oppdatert sist den 19.3.2019 -  IL Jardar, fotballgruppen (TK/GH)  

http://www.treningsøkta.no/
http://www.treningsøkta.no/
http://ovningsbanken.svenskfotboll.se/default.aspx
http://ovningsbanken.svenskfotboll.se/default.aspx
http://www.dbu.dk/page.aspx?id=3341
http://www.dbu.dk/page.aspx?id=3341

