
Velkommen til 
barnefotballen sesongen 
2020
«Vi skaper idrettsglede for alle»

Våre verdier: 
Klubben og laget - Respekt - Engasjement - Vennskap

Oppstart av nye kull 
I Snarøya SK starter vi opp med organisert trening året barna fyller seks år. Snarøya fotball sender 
ut innkallelse til et foreldremøte i forbindelse med oppstart. Det forventes at alle nye kull stiller med 
nok foreldretrenere, en lagleder og minst én cupansvarlig. 

Årgangsansvarlig
Alle kull i barnefotballen vil ha en årgangsansvarlig. Dette vil være en person som er ansatt i 
klubben. Årgangsansvarlig skal være til hjelp for trenerteamet på kullet og bidra til at innhold, 
metodikk og pedagogikk er i tråd med Snarøya fotball sine retningslinjer. Årgangsansvarlig har et 
særlig ansvar for å sørge for at Snarøya SK sin visjon og verdier er ivaretatt.

-   Vil være en av klubbens ansatte trenere
- Planlegger treningene (GJ6 - GJ8år)
- Leder én trening pr. uke (GJ9-GJ11år)
- Leder to treninger pr. uke (GJ12år)
- Være foreldrenes kontaktperson
- Holde foreldremøte og trenermøter
- Rapporterer til leder i barnefotballen 

Antall treninger i uken
6-7 år: 1 trening i uken
8 år: To treninger i uken (i sesong)
9-12 år: 2 treninger i uken

Differensiering 
Differensiering er et verktøy vi bruker i trening på alle kull, samt i seriespillet på de to eldste 
barnekullene. Differensiering handler om å dele inn treningsgruppen i mindre grupper basert på 
ferdigheter og modning, for på den måten tilrettelegge aktiviteten best mulig for de ulike gruppene. 
Formålet er å gi alle spillerne utfordringer på sitt nivå, slik at alle føler mestring samtidig som de får 
riktige utfordringer. På denne måten mener vi utviklingen og fotballgleden blir optimal hos barna, 
uavhengig av hvilket ferdighetsnivå de er på. 

Hospitering 
Hospitering er et verktøy vi bruker for enkeltspillere som trenger ekstra utfordringer i kamp- eller 
treningshverdagen. Dette kan være fordi spilleren har et ferdighetsnivå som bedre passer eldre 
spillere, eller han eller hun har fysiske forutsetninger som gjør at utfordringene på sitt aldersnivå 
ikke blir tilstrekkelige. At jentespillerne trener og spiller kamper med guttelag er også en form for 
hospitering vi benytter i klubben. Hospitering skal i utgangspunktet være en tilleggsaktivitet til de 



aktivitetene spilleren har med eget lag, men kan erstatte økter etter avtale med 
barnefotballansvarlig. I spesielle situasjoner kan det bli aktuelt å flytte spillere permanent opp en 
årgang. Det kan hospiteres på lagstreninger, kamper og Telenor Xtra. Det er leder for 
barnefotballen som bestemmer og håndterer hospiteringen i klubben.

Avgifter: 
Alle som spiller fotball i Snarøya SK må være medlemmer av klubben. Dette medlemskapet koster 
500kr pr. år. Det er mulig å betale et familiemedlemskap til 1250kr pr. år dersom man er flere enn 
to medlemmer innenfor samme familie. I tillegg til medlemsavgiften skal man også betale en 
treningsavgift. Dette er hva det koster å spille fotball i Snarøya SK en sesong (ett kalenderår). Det 
er ikke mulig å kun melde seg på for et halvt år.
Dette er treningsavgiften vår: 

6 år (2014): 500kr
7 år (2013): 1600kr 
8 år (2012): 2100kr 
9 år (2011): 2400kr 
10 år (2010): 2400kr 
11 år (2009): 3000kr 
12 år (2008): 3500kr 

Avgiften skal betales i januar/februar. Både medlemsavgift og treningsavgift betales gjennom å 
logge seg på barnets bruker på vår hjemmeside snaroen.no 

Treningsfri: 
Fotballkalenderen følger i stor grad skolen. Dvs. at det kjøres treninger så lenge det ikke er 
skolefri. Lengre pauser, eller trening i ferier, bestemmes av lagets årgangsansvarlig i samråd med 
trenerteam.

Seriespill 
6 år (GJ2014): OBOS miniliga (klubben dekker en deltagelse på høsten) 
7 år (GJ2013): OBOS miniliga (klubben dekker to deltagelser, en på våren og en på høsten)
8 år (GJ2012): Seriespill med jevne lag (5er) 
9 år (GJ2011): Seriespill med jevne lag (5er)
10 år (GJ2010): Seriespill med jevne lag (7er)
11 år (G2009): Differensiert seriespill (7er og 9er)
11 år (J2009): Seriespill med jevne lag (7er)  
12 år (GJ2008): Differensiert seriespill (9er)

For å benytte seg av tilbudet om seriespill må spilleren binde seg til å trene regelmessig i 
fotballsesongen (minst en gang i uken) 

Cuper
Snarøya arrangerer to cuper årlig, én om vinteren og en på våren. Alle Snarøya-lag deltar gratis på 
disse to cupene. GJ2012 arrangerer vintercupen som holdes helgen 8-9 februar og GJ2008 
arrangerer høstcupen som holdes helgen 12-13 september.

Klubben dekker følgende:
6år: Påmeldingsavgiften til en runde OBOS miniliga
7år: Påmeldingsavgiften til fire runder OBOS miniliga
8-12 år: Påmeldingsavgiften til to cuper per sesong



Faktura sendes til daglig leder kathrine@snaroen.no  

 
Fotballskoler 
Snarøya arrangerer to fotballskoler årlig. Fotballskolene vil være i uke 26 og uke 33.

Telenor Xtra 
Telenor Xtra er et treningstilbud som kommer utenom vårt lagstilbud. For mer informasjon om 
Telenor Xtra besøk hjemmesiden vår snaroen.no/fotball

Akademiligaen 
Akademiligaen er et kamptilbud for spillere som deltar på Telenor Xtra. Tilbudet gjelder for alle 
spillere i aldersgruppen 8-11år. For mer informasjon om akademiligaen besøk hjemmesiden vår 
snaroen.no/fotball

Akademiserien 
Akademiligaen er også et kamptilbud for spillere i aldersgruppen 12 år og som deltar på Telenor 
Xtra. For mer informasjon om akademiserien besøk hjemmesiden vår snaroen.no/fotball

Regelverk for spillere
 - Møte tidsnok på trening med korrekt utstyr: Treningstøy (helst Snarøya-tøy), leggskinn, 
drikkeflasker og fotballsko).  
- Samles fort når treneren kaller inn for samling. Sette seg ned og være stille.  
- Lytte til treneren og ta de beskjedene som blir gitt  
- Gjøre sitt aller beste på trening og i kamp  
- Behandle medspillere, motspillere, trenere, foreldre og dommere med respekt. Være hyggelig  
mot andre.  
- Hjelpe til med samle inn og bære utstyr  
- Holde anlegget rent  

Konsekvenser ved brudd på reglene:  
- Advarsel  
- Time-out fra aktiviteten
- Hjemsendelse og telefon hjem til foreldrene
- Suspensjon fra trening og/eller kamp  

Retningslinjer for foreldre  
- Sette dere inn i dette dokumentet slik at man vet hvordan Snarøya SK driver sin barnefotball - 
Ikke være på kunstgresset når barna trener (stå på asfalten) 
- Ikke «coache» deres egen eller andres spillere. Kun heie med positiv forsterkning  
- Behandle spillere, trenere og dommere med respekt.  
- Gi trenerne arbeidsro. Spørsmål skal ikke komme under trening eller kamp. Vi anbefaler også 
foreldre å sette seg inn i NFFs FairPlay og foreldrevettregler.  

Foreldreroller  
Snarøya SK er helt avhengig av at foreldre stiller opp i ulike roller på årskullene På hvert kull bør 
det være 6-12 foreldretrenere, litt avhengig av kullets størrelse. Det skal også være en lagleder og 
minst én cupansvarlig. Vi mener at stort foreldrengasjement bidrar til større glede hos barna og 
sørger for at flere blir i idretten lenger. Jeg håper mange ønsker å bidra rundt det lokale 
idrettslaget, for vi trenger dere! Foreldretrenere får en trenergenser samt to trenerkurs som holdes 
av barnefotballansvarlig og sportslig leder. Det vil også være mulig å delta på trenerkurs gjennom 
NFF. 



Dugnad 
Snarøya fotball har to årlige dugnader som det forventes at spillere og foreldre deltar på. Den ene 
er «Rusken», som handler om å gjøre området pent og ryddig før 17.mai og den andre er salg av 
ulike produkter som bidrar til en inntekt til fotballavdelingen. Årskullene 2012 og 2008 har dette året 
også et dugnadsansvar med å arrangere våre to cuper.

Kontaktpersoner i Snarøya fotball
Sportslig leder: Are Bakken Steigum: are.steigum@snaroen.no
Leder for barnefotballen: Ejdin Djonlic: ejdin@snaroen.no
Akademiansvarlig: Hannes Persson: hannespersson1990@gmail.com 
Leder for ungdomsfotballen: Are Bakken Steigum: are.steigum@snaroen.no
Leder for jentefotballen: Thomas Førde: fordethomas@hotmail.com 
Keepertrener: Andy Toman: andytoman@hotmail.co.uk
Daglig leder: Kathrine Sole Semb: kathrine@snaroen.no 


