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1.

Introduksjon

Hensikten med sportsplanen er å klargjøre for alle interesserte hvilke
sportslige verdier og retningslinjer Røa IL Fotball drives etter. Den er
ment som et styringsverktøy for spillere, trenere, dommere, foreldre,
styret og andre med funksjon i klubben.
Vi ønsker en klubb med en klar og forutsigbar fotballhverdag for alle.
Retningslinjene i sportsplanen skal skape rammene rundt måten vi spiller
fotball og hvordan vi har det i Røa IL Fotball. Sportsplanen representerer
alt klubben står for gjennom verdiarbeid, sportslige mål og retningslinjer.
Sportsplanen skal være et levende dokument, og i det ligger muligheter
for kontinuerlig endring og utvikling.
Det er de ansatte og gruppestyret i Røa IL Fotball som er ansvarlig for at
sportsplanen brukes, revideres og utvikles.
Andre sportslige og Administrative retningslinjer, lover, plikter/rettigheter
og øvrig informasjon finnes i ”Røas røde” på klubbens hjemmeside.
Røa IL Fotball er en fotballklubb som drives, og utvikles i godt samarbeid
mellom de ansatte og de frivillige ressursene.
Røa Allianseidrettslag ble stiftet 11.11.1900. I dag er idrettslaget inndelt i
gruppene Allidrett, Bandy, Fotball, Langrenn, Sykkel, Triatlon og Trim,
hvor øverste enhet er hovedstyret. I idrettslagsalliansen er Røa Fotball
Elite (RFE), som favner elitefotball på kvinnesiden med Røa Dynamite
Girls. RFE inkluderer også juniorfotballen på jentesiden.
Røa IL har 2450 medlemmer fordelt på ulike idretter, hvorav 1100 er
aktive fotballspillere. Plassen er navnet på anlegget til Røa IL. På Plassen
har idrettslaget eget klubbhus, egen innendørshall, en liten og to store
kunstgressbaner. I tillegg disponerer vi fotballbane på Huseby,
Jokerbanen, Zinober og Lysejordet.
Røa IL har en sentral administrasjon med fire faste ansatte.
Røa IL Fotball har fire personer i 100% stillinger:
*Sportssjef med Administrativt ansvar.
*Barnefotballsjef, og Administrativt ansvarlig akademi.
*Lagstrener, Spillerutvikler jenter og Sportslig ansvarlig Akademi.
*Lagstrener Spillerutvikler gutter
-fire personer i 60-80% stillinger: lagstrenere og akademiinstruktører.
-fire personer i 30-40% stillinger: lagstrenere og ass trenere.
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Tilsammen 12 personer.
Trenere og støttefunksjoner i barnefotballen er med på frivillig basis, og i
hovedsak er disse foreldre. I ungdomsfotballen er det et samspill mellom
lønnede trenere og foreldredrevet støtteapparat.
Røa Fotball Elite (RFE) har en administrasjon med to ansatte i 100%
stillinger:
-Daglig leder
-Informasjon og markedssjef.
På Sport har RFE ansatt 2 personer
-Hovedtrener.
-Spillerutvikler

Denne sportsplanen er bygget opp slik at alderstrinns- veiledningen er
mest mulig komplett og «står på egne bein».
For en leser som leser hele sportsplanen som ett samlet dokument, vil
mye av stoffet kunne oppleves på avsnitt 5 Organisering og
Gjennomføring som repeterende.
Tanken er at en som skal bruke sportsplanen, og lese om «sitt
alderstrinn» skal finne denne informasjonen samlet på ett sted.
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2. Virksomhetsidé, visjon og verdier
Virksomhetsidé
”Røa IL tilrettelegger for allsidig idrettsglede og trivsel i enhver aktivitet –
for alle”

Visjon
Røa ILs visjon er; ”En klubb å være stolt av”
Med dette mener vi at:
1. Røa IL skal være for alle – uansett om du er utøver, frivillig eller
heiagjeng, eller kommer fra andre deler av Oslo/Bærum.
2. Røa IL skal være klubben hvor alle føler de blir godt tatt vare på.

Verdier
Glede – I fotballgruppen er det viktig å etablere gode holdninger, som
likeverd og respekt, som gjør at alle har glede av å være hos oss.
Mestring – I fotballgruppen betyr dette at alle trenere og ledere skal ha
kompetanse og kunnskap til å skape en god mestringsarena for barna.
Treninger og kamper skal organiseres og gjennomføres slik at spillerne
opplever tilstrekkelig Mestring.
Raushet – I fotballgruppen innebærer dette å inkludere alle. Røa IL skal
favne både ung, gammel, aktive og ikke-aktive gjennom ulike grupper.
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3.

Målsettinger

Målet med fotballen i Røa IL Fotball er å gi så mange som mulig et
tilfredsstillende fotballtilbud i et godt miljø.
->dette innebærer at det er plass til alle i Røa IL Fotball
Røa IL Fotball bygger på Norges fotballsforbunds (NFF) visjon om
fotballglede, muligheter og utfordringer for alle uavhengig av
ferdighetsnivå, treningsiver, alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Røa IL
Fotball skal derfor preges av glede, trygghet og mestring. Trygghet i
forhold til aktiviteten, til trener, til lagleder, til lagkamerater og andre
voksne tilknyttet laget og klubben er en selvfølge. Aktiviteten skal
tilpasses slik at spillerne opplever glede, mestring og utvikling.
Trener funksjonen er sentral og viktig i både barnefotball og
ungdomsfotball. Røa IL Fotball skal ha godt skolerte, lønnede trenere i
ungdomsfotballen. I barnefotballen gjennomføres grasrot trener kurs med
Røa IL Fotballs egne ansatte.
Røa IL Fotball er verken en utpreget breddeklubb eller en smal og
spesialisert eliteklubb. Vi skal favne bredt, og jobbe med både bredde og
elite:
-Alle skal få muligheter og utfordringer uavhengig av ferdighetsnivå og
treningsiver.
-Vi skal tilrettelegge for at de som har høye ambisjoner om å utvikle seg
som fotballspillere, skal ha de beste muligheter til å oppnå sine personlige
målsetninger og drømmer.

Kvantitative Målsettinger
1. Antall spillere:

1200 aktive spillere.

2. Lag
CP lag
Unified
Barnefotball
G13/J13
G14/J14
G15/J15
Glede

1 lag i seriespill
1 lag i seriespill
55 spillere i gjennomsnitt fra hvert kjønn per årskull
3 lag per kjønn i seriespill, 9-er fotball
2 lag per kjønn i seriespill, 11-er fotball
2 lag per kjønn i seriespill, 11-er fotball
Mestring
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G16
G17/J17
J17

2 lag i seriespill, 11-er fotball
1 lag per kjønn i seriespill, 7-er fotball
1 lag i seriespill, 11-er fotball

J19
G19
G19
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior

1
1
1
2
4
1
1
1
1

herre
herre
Kvinner
Kvinner
Kvinner
Kvinner

lag
lag
lag
lag
lag
lag
lag
lag
lag

i
i
i
i
i
i
i
i
i

seriespill, 11-er fotball
seriespill, 11-er fotball
seriespill, 7-er fotball
seriespill, 11-er fotball (a-lag, b-lag)
seriespill, 7-er fotball
Toppserien, A-laget
2 div, Rekruttlaget
seriespill 3 div (11-er fotball)
seriespill, 7-er fotball

3. Toppspillerutvikling og Seniorspillerspillerutvikling
2 spillere per år fra egen ungdomsavdeling til klubbens seniorlag.
2 spillere per år tas opp i A-lag stallen, herrer.
2 spiller per år tas opp i A-lags stallen, kvinner (Dynamite Girls)

Glede
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4.

Retningslinjer og forventninger

Retningslinjer for Røa IL Fotball
•
•
•
•
•
•
•

Arbeide for et godt samhold i gode og trygge grupper og lag.
Arbeide målrettet for å utvikle lokale fotballspillere
Fremme gode holdninger
Rekruttere skolerte og motiverte trenere, ledere og dommere
Ha en sunn økonomi
Skape trivsel og gode fotball opplevelser med treninger, cuper,
seriekamper, og sosiale tiltak
Legge til rette for mennesker med funksjonsnedsettelse

Retningslinjer for trenere og foreldre-trenere i
Røa IL Fotball
•
•
•
•
•
•
•
•

Inkludere alle spillere
Forstå og utøve Fair Play
Respektere klubbens og NFF sine retningslinjer for barnefotball og
ungdomsfotball
Bidra til godt samhold i gode og trygge grupper
Arbeide målrettet for å utvikle lokale fotballspillere
Arbeide målrettet for at flest mulig av klubbens spillere, spiller
fotball lengst mulig.
Fremme gode holdninger
Skape trivsel og gode opplevelser gjennom fotballen

Retningslinjer for lagledere og andre frivillige
med roller tilknyttet lag i Røa IL Fotball
•
•
•
•
•
•

Glede

Vise respekt og være delaktig i idrettslagets arbeid
Inkludere alle spillere
Forstår og utøver Fair Play
Respektere klubbens og NFF sine retningslinjer for barnefotball og
ungdomsfotball
Bidra til godt samhold i gode og trygge grupper
Respektere at sportslige vurderinger overlates til klubbens ansatte
trenere og administrasjon. Herunder bl.a laguttak, hospitering, lagssamarbeider, etablering av spillerutviklingsprosjekter, kamp/økt
gjennomføring, og spillerutvelgelser/nomineringer.
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Retningslinjer for spillere
•
•
•
•
•

Forstår og utøver Fair Play
Bidra til å skape trygghet og trivsel i spillergruppen ved å gi ros og
oppmuntring i medgang og motgang
Forstår viktigheten av å være en lagspiller i fotball
Bærer man Røa-klær - så gjelder Røas regler (Røas Røde)
Vise respekt ovenfor trenere, lagledere og dommere.

Retningslinjer for foreldre
•
•
•
•
•
•

Støtt opp om klubbens arbeid
Møt opp på kamper og treninger
Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang
Forstå og utøve Fair Play
Respekter trenernes kampledelse
Respekter dommeren.

Konsekvenser ved brudd på retningslinjer
Alle trenere har i samarbeid med Røa IL Fotballs ansatte og styret ansvar
for å følge opp at idrettslagets retningslinjer overholdes.
Ved alvorlige brudd på retningslinjene, vil dette få konsekvenser som i
verste fall kan føre til at enkeltpersoner ikke lenger er ønsket i klubben.
Dette gjelder spillere, trenere, ledere, ansatte lagleder og foreldre.
For en spiller, kan mindre brudd på retningslinjene for eksempel medføre
suspensjon fra kamp og trening i en periode. Trener skal rådføre seg med
sportssjef eller lagleder når suspensjon vurderes.
Administrasjonen i Røa IL Fotball (sportssjef/administrasjon) kan foreta
utskiftninger og endringer i lagledelse og støttefunksjoner på lagene.

Forventninger til Røa Fotball Elite (RFE)
•
•
•
•
Glede

Vise respekt for, -og være delaktig i Røa IL Fotball sitt arbeid
Forstå og utøve Fair Play
Være seg bevisst sin rolle som et lag av rollemodeller for
idrettslagets øvrige spillere og medlemmer
Ha en sunn økonomi
Mestring
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•

Arbeide profesjonelt og målrettet for å nå sine målsettinger med
hensyn til:
o Lagets sportslige resultater
o Antall spillere som tas opp fra egen Jr. avdeling hvert år
o Antall spillere fra egen Jr. som får hospitere på trening

5.
3-5 år
6 år
7-12 år
13-19 år
19 år +

Organisering og gjennomføring
Barnegym
Allidrett
Barnefotball
Ungdsomsfotball
Seniorfotball

Røa
Røa
Røa
Røa
Røa

IL
IL: fotball, langrenn, bandy)
IL Fotball
IL Fotball og RFE
IL Fotball og RFE

Ønsket spilleformasjonshierarki
7 år
8 år
9 år
10 år
11 år
12 år
13 år
14 år +

5-er
5-er
5-er
7-er
7-er
9-er
9-er
1-er

fotball,
fotball,
fotball,
fotball,
fotball,
fotball,
fotball,
fotball,

formasjon
formasjon
formasjon
formasjon
formasjon
formasjon
formasjon
formasjon

1-1-2-1
1-1-2-1
1-1-2-1
1-2-3-1
1-2-3-1
1-3-2-3
1-3-2-3
1-4-3-3 /varianter:(1-4-2-3-1)

Barnefotball
På våren det året barna fyller 7 år starter Røa IL Fotball opp med
organisert aktivitet. Da er det felles oppstart på tvers av skolene i
samarbeid med Allidretten, og før sommeren skal lagene være organiserte
og selvdrevne. Målsettingen til Røa IL Fotball er at vi skal ha etablerte
trenings- og kampgrupper for begge kjønn på alle våre tilhørende skoler.
Dette betyr at det på alle kull skal være minst tre skolegrupper per kjønn.
Barnefotballen er inngangen til fotball som idrett for de aller yngste. I Røa
IL Fotball starter fotballen opp for barn det året de fyller 7 år, og helt i
starten organiseres fotballen ved siden av Allidretten i Røa ILGlede

Mestring
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Barnefotballsjef I Røa IL Fotball er tilstede i oppstarten av lag og er med
til skolegruppene har «satt seg». Dette betyr at trenere og lagledere skal
for de ulike lagene skal være på plass før barnefotballansvarlig kan gi
ansvaret videre. I Røa IL Fotball organiserer vi barnefotballen i skolelag.
Det betyr at alle barnelag som starter opp skal ha forankring på den
skolen spillerne tilhører, og gjerne også i klasser der dette er mulig. Dette
betyr at det på alle kull skal være minst tre skolegrupper per kjønn.
Kamper, Cuper og arrangementer
I seriesystemet melder administrasjonen Røa IL Fotball i samsvar med
trenerteam opp det antall lag som er hensiktsmessig i forhold til
spillergruppens størrelse. Målet er at alle skal ha en kamparena de
mestrer og som gir nok spilletid til alle. Røa IL Fotball anbefaler at lagene
deltar på 4 cuper i løpet av året, slik at alle får mulighet til å delta på cup.
Røa IL Fotball arrangerer to cuper selv, i april og september, hvor alle
Røa-lag skal delta. I tillegg til dette får alle grupper cupstøtte basert på
antall lag i seriespill, som brukes til påmelding til eksterne cuper. De
første årene anbefaler vi at lagene deltar i cuper i nærmiljøet, mens en
ved 10-12 års-alderen kan begynne å se etter regionale cuper. Vi
anbefaler alle lag å delta på én overnattingscup det året de fyller 12 år.
I de Røa IL Fotball arrangerer cuper er foreldrebidrag vesentlig for å
lykkes. Det forventes dugnadsinnsats 2 ganger årlig.

5er-fotball
Denne spillformen brukes i aldersgruppene 7 år, 8 år og 9 år. I dette
aldersspennet er det stor utvikling i mentalitet, ferdigheter og behov.
Derfor presenteres våre retningslinjer fordelt på de ulike aldersnivåer.
7-8 år
Når vi starter opp med fotball er barna i det som kalles formingsfasen. I
denne fasen av livet skal verden utforskes, motorikken er i sterk utvikling
– men like fullt lite utviklet hos de fleste. Bevegelsene mangler rytme,
balansen er dårlig, og retningsforandringer og ikke-lineære bevegelser er
vanskelig. Barn i denne alderen skjønner ofte ikke hensikten med
medspillere, og derfor skal man være forsiktig med å forvente mye
pasningsspill i kamp. På dette alderstrinnet er en av treners viktigste
oppgaver og skape mestringsfølelse med fotball, og glede ved å tilhøre et
lag.
Lagspåmelding gjøres av Røa IL Fotball, og det er anbefalt 8 spillere per
5er-lag. Det skal ikke differensieres i kamper.

Glede
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Det er ønskelig at det spilles i formasjonen 1-1-2-1.
7-8 år
•
•
•

Fokusområder:

Bli venn med ballen – øvelser med føring, dribling og vending
Skudd- og pasningsteknikk – langs bakken
Lære forskjell på angreps- og forsvarsretning

7-8 år

Anbefalte øvelser for aldersgruppen:

Se vedlegg 2
7-8 år
•
•
•
•
•
•
•

Holdninger:

Trener skal respekteres
Når trener gir beskjed, skal alle stå i ro og ta imot informasjon
Barna skal vise god oppførsel slik at treningsmiljøet oppleves som
trygt og godt.
Lagsutstyr skal samles inn før barna forlater treningen (baller,
vester, kjegler, m.m.)
Trener samler laget etter at utstyr er ordnet, bane ryddet og runder
av økten i felleskap
Personlig utstyr som sko, leggskinn og drikkeflaske skal være med
på hver trening og kamp
Barna skal lære seg å takke for kampen og trening

9 år
I denne alderen begynner barnets evne til å tenke utenfor seg selv å
formes. Dette betyr at tidspunktet for å trene på relasjonelle ferdigheter
er gunstig. Motorikken er også bedre, så vanskeligere teknikker kan nå
innlæres. Den kognitive forståelsen nå er kommet lengre, og det er mulig
å arbeide mer med pasningsspillet og at det stadig prioriteres høyere.
Fra 9-årsalderen begynner de ivrigste å utkrystallisere seg, og disse vil
dermed fort ønske mer enn noen av de andre på skolelaget. For å
tilfredsstille dette ønsket kan det meldes opp felleslag i enkeltcuper, hvor
alle som ønsker det får prøve seg – på tvers av skolelagene. De skal
fortsatt spille i skolelag, og disse skal alltid meldes på i eget årstrinn. Røa
Fotballakademi er også en arena for disse.
Det er ønskelig at det spilles i formasjonen 1-2-3-1.
Glede
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9 år:
•
•
•

9 år:

Fokusområder:
Teknisk repertoar – spillerne bør utfordres på flest mulig teknikker i
løpet av dette året
Ut av skyggen – hvordan bli spillbar for ballfører?
Veggspill og overlap – spillerne kan øves på disse to verktøyene for
å skape gjennombrudd
Anbefalte øvelser for aldersgruppen:

Se vedlegg 2
9 år:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Holdninger:
Trener skal respekteres
Når trener gir beskjed, skal alle stå i ro og ta imot informasjon
Barna skal vise god oppførsel slik at treningsmiljøet fremstår og
oppleves som trygt og godt.
Lagsutstyr skal samles inn før barna forlater treningen (baller,
vester, kjegler, m.m.)
Trener samler laget etter at utstyr er ordnet, bane ryddet og runder
av økten i felleskap
Personlig utstyr som sko, leggskinn og drikkeflaske skal være med
på hver trening og kamp
Barna skal lære seg å takke for kampen og trening
Barna skal møte opp til avtalt tid. Det er foreldrenes ansvar
Ytterligere bevisstgjøring (samtale) rundt hva det betyr å takke for
kampen. Ingen Røa-lag skal si noe dumt/negativt når vi takker
motstanderen for innsatsen, uansett resultat

7-er-fotball
10 og 11 år
Nå begynner modningen for fullt, og jenter kan allerede i 11 årsalderen
starte på puberteten. Forskjellene i fysisk og mental modning er store, så
også ambisjons- og motivasjonsnivå. Det er viktig foreldre, trenere og
lagledere informeres om, og er bevisst på den relative alderseffekten som

Glede
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nå begynner å gjøre seg gjeldende. Det ønskes jevnbyrdighet på lag i
seriespill. Røa IL Fotball bidrar med påmelding seriespill.
Det er ønskelig at det spilles i formasjonen 1-2-3-1.
10 og 11 år:
•
•
•
•
•

Fokusområder:

Arbeide med et tålmodig, oppbyggende pasningsspill
1vs1 ferdigheter øves på
Førsteangriper – hvem er det, hvilke oppgaver har denne, og
hvordan kan det løses?
Ut av pasningsskyggen – bevegelse for å bli ledige fremover eller
bakover i banen, avhengig av ballførers klima
Bredde og dybde – hvordan strekke motstanderen mest mulig for å
få tilgang på rommene vi ønsker

10 og 11 år:

Anbefalte øvelser for aldersgruppen.

Se vedlegg 2
11 år:
•
•

Individuelt Fremgangsskjema:

Sjonglering med ballen
Ballføring

Se vedlegg 1
10 og 11 år:
•
•
•
•
•
•
•
•

Glede

Holdninger:

Trener skal respekteres
Når trener gir beskjed, skal alle stå i ro og ta imot informasjon
Barna skal vise god oppførsel slik at treningsmiljøet fremstår og
oppleves som trygt og godt.
Lagsutstyr skal samles inn før barna forlater treningen (baller,
vester, kjegler, m.m.)
Trener samler laget etter at utstyr er ordnet, bane ryddet og runder
av økten i felleskap
Personlig utstyr som sko, leggskinn og drikkeflaske skal være med
på hver trening og kamp
Barna skal lære seg å takke for kampen og trening
Barna skal møte opp til avtalt tid. Det er foreldrenes ansvar
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•

Ytterligere bevisstgjøring (samtale) rundt hva det betyr å takke for
kampen: «Motstanderen er en medspiller» : du trenger motstandere
på andre siden av banen for å få spilt kamper.

12 år:

9-er fotball

Forskjellene i fysisk og mental modning vil på dette alderstrinnet begynne
å øke, så også ambisjons- og motivasjonsnivå. 9-er fotball spilles på tvers
av en halv 11-er bane med ni spillere per lag.
På 9-er fotball lagene tillates differensiering. I Røa IL Fotball er aktiviteten
på 12 års trinnet fortsatt foreldredrevet. Røa IL Fotball skal gjennom 2019
sesongen arbeide med hvordan 12 års trinnet skal organiseres fra 2020
sesongen for å forberede spillerne og lagene på ungdomsfotballen (fra 13
år) som er annerledes organisert enn barnefotballen.
9-er : Det er ønskelig at det spilles i formasjonen 1-2-3-1.
12 år:
•
•
•
•
•

Arbeide med et tålmodig, oppbyggende pasningsspill
1vs1 ferdigheter øves på
Førsteangriper – hvem er det, hvilke oppgaver har denne, og
hvordan kan det løses?
Ut av pasningsskyggen – bevegelse for å bli ledige fremover eller
bakover i banen, avhengig av ballførers klima
Bredde og dybde – hvordan strekke motstanderen mest mulig for å
få tilgang på rommene vi ønsker

12 år:
•
•

Fokusområder:

Individuelt Fremgangsskjema:

Sjonglering med ballen
Ballføring

Se vedlegg 1
12 år:

Anbefalte øvelser for aldersgruppen.

Se vedlegg 2

Glede

Mestring

Raushet
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12 år:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Holdninger:

Trener skal respekteres
Barna skal møte opp til avtalt tid. Det er foreldrenes ansvar
Barna skal melde forfall til kamp og trening. Det er foreldrenes
ansvar
Når trener gir beskjed, skal alle stå i ro og ta imot informasjon
Barna skal vise god oppførsel slik at treningsmiljøet fremstår og
oppleves som trygt og godt.
Lagsutstyr skal samles inn før barna forlater treningen (baller,
vester, kjegler, m.m.)
Trener samler laget etter at utstyr er ordnet, bane ryddet og runder
av økten i felleskap
Personlig utstyr som sko, leggskinn og drikkeflaske skal være med
på hver trening og kamp
Barna skal lære seg å takke for kampen og trening
Ytterligere bevisstgjøring (samtale) rundt hva det betyr å takke for
kampen: «Motstanderen er en medspiller» : du trenger motstandere
på andre siden av banen for å få spilt kamper

Ungdomsfotball
Røas ungdomsmodell
Overgangen fra barnefotball til ungdomsfotball er omfattende. Lagene
følger ikke lenger sine skolelag. Skolelagene slås nå sammen til en stor
treningsgruppe.
Gruppemodellen som brukes i ungdomsfotballen:
•
•
•
•
•
•
•

Glede

Skolegruppene slås sammen til én treningsgruppe
Røa IL Fotball bygger et trenerteam for gruppen med lønnete
trenere og foreldretrenere og lagledere i aktive funksjoner rundt
laget.
Mer individuell tilpasning som for eksempel belastningsstyring,
hospitering, og deltakelse på spillerutviklingsprosjekter.
Treningsgruppen har lag representert på ulike nivåer
Serietabell organisert av fotballkretsen innføres
Generelt mer konkurransepreget aktivitet
Foreldrerollen rundt laget er like viktig som før
o foreldretrenerne fra barnefotballen inviteres med i
trenerteamet
Mestring

Raushet
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o foreldre i støttefunksjoner organiseres som ressursgruppe
o Erfaring viser at aktive foreldre team rundt lagene er en
suksess faktor
Lagenes «organisasjon» består av klubbens betalte trenere og foreldre
som dekker roller som lagleder, hjelpetrener(e), økonomiansvarlig,
materialforvalter, dugnadsansvarlig og sosialt ansvarlig. Alle disse rollene
har egne rollebeskrivelser med oppgaver og ansvar som vedlegg til
sportsplanen. Alle rollene skal besettes og meldes til klubben. Alle grupper
skal gjennomføre årsfester for å bli kjent.
Det sosiale er viktig, skoleklasser slås sammen til én stor gruppe og
klubb/trenerteam skal ha stort fokus i starten på å samkjøre gruppene og
sørge for at alle blir med i overgangen fra barnefotball til ungdomsfotball.
Trenere skal gjennomføre spillersamtaler 2 ganger årlig.
Kamper, Cuper og arrangementer
I seriesystemet melder Røa IL Fotball i samsvar med trenerteam opp det
antall lag som er hensiktsmessig i forhold til spillergruppens størrelse,
med den hensikt at alle har en kamparena de mestrer og som gir nok
spilletid til alle.
Røa IL Fotball har en målsetning om å ha lag i 1.divisjon i 9-er og 11-er
fotball, samt hensiktsmessig antall lag i 2. og 3.div som nevnt over. Hvert
årskull vurderes utifra nivå, og meldes opp i seriespill for å oppnå best
mulig mestring og utvikling. Det differensieres internt og gis tilpassede
utviklingsmuligheter. Lag skal være dynamiske for å bygge en sterkest
mulig spillergruppe. Røa IL Fotball anbefaler at man deltar på 3 cuper i
løpet av året, med ulikt nivå. Alle skal ha mulighet til å delta på cup.
Reiser utover Nordens grenser kan gjennomføres fra og med det
året/sesongen utøveren fyller 13 år (Ref Røas Røde). Alle utenlandsturer
(både cuper og samlinger) skal godkjennes av det enkelte gruppestyre i
god tid før informasjon / påmelding sendes til utøvere. Røa IL Fotball
anbefaler ikke at man reiser utover Nordens grenser før 14 års-sesongen.

Sportslige prioriteringer
Lag i ungdomsfotballen får tilbud om minimum 3 treningstider ute i uken,
hele året. Det er stor pågang på treningstid på banene, så alternative
treningsopplegg (barmarkstrening) må legges utenom tiden laget er tildelt
på banen. I ferier oppfordrer Røa IL Fotball til å trene sammen på tvers av
lag, kjønn og aldersgrupper for å opprettholde et godt treningstilbud for
de som er hjemme. Dette koordineres av de respektive trenerne.

Glede

Mestring

Raushet
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13 år

Fokusområder:

•
•
•
•
•
•

Organisere pasningsspillet etter gjeldende spillestil
Utvikle gode pasningsspillere, driblere og førsteforsvarere
1vs1 ferdigheter øves på
Intensiv gjenvinning ved tap av ball
Gode holdninger og god treningskultur
Individuell oppfølging

13 år

Individuelt Fremgangsskjema:

•
•

Sjonglering med ballen i luften, retningsbestemt/bevegelse
Ballføring

Se vedlegg 1
13 år:

Anbefalte øvelser for aldersgruppen:

Se vedlegg 2
13 år:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Holdninger

Trener skal respekteres
Barna skal møte opp til avtalt tid. Det er foreldrenes ansvar
Barna skal melde forfall til kamp og trening. Det er foreldrenes
ansvar
Når trener gir beskjed, skal alle stå i ro og ta imot informasjon
Barna skal vise god oppførsel slik at treningsmiljøet fremstår og
oppleves som trygt og godt.
Lagsutstyr skal samles inn før barna forlater treningen (baller,
vester, kjegler, m.m.)
Trener samler laget etter at utstyr er ordnet, bane ryddet og runder
av økten i felleskap
Personlig utstyr som sko, leggskinn og drikkeflaske skal være med
på hver trening og kamp
Barna skal lære seg å takke for kampen og trening
Ytterligere bevisstgjøring (samtale) rundt hva det betyr å takke for
kampen: «Motstanderen er en medspiller» : du trenger motstandere
på andre siden av banen for å få spilt kamper

Spillestil:
Røa IL Fotballs foretrukne formasjon er 1-3-2-3 i 9-er fotballen, dette
fordi den bygger på 1-4-3-3 som brukes i 11-er fotballen. Lagene skal
Glede

Mestring

Raushet
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preges av et retningsbestemt pasningsspill langs bakken. De skal kunne
spille seg ut av forsvar og oppmuntres til å spille ball også i situasjoner
med lite rom. På motstanders halvdel skal lagene gjenkjennes av
gjennombruddskraft og score mange mål!
Defensivt ønskes fokus på intensivt gjenvinningspress. Dette ved å holde
en kompakt fasong på laget, korte avstander og hurtige forflytninger
sideveis og i lengderetning. Fokus på 1 mot 1 begge veier, men også
andre og tredje forsvarer/angriper.
Kamp:
Det anbefales å ikke spille mer enn en kamp per uke. Unntak kan gjøres
ved spesielle tilfeller som cup. Hvis man er tatt ut til kamp skal det
etterstrebes at alle spillere får 40-50% spilletid. Jo lengre ned i alder, jo
viktigere er det å jobbe mot 50% målet. Trenerne skal være positive og
med et smittende engasjement. Trener skal gi konstruktive
tilbakemeldinger og fokus på eget lag, ikke motstander eller dommer.
Kampplan skal presenteres for spillergruppen i garderoben før kamp,
evalueres i pausen og etter kampen.
Fair Play hilsen gjøres med motstander, dommer og motstanders trener
før og etter kampen.

11-er fotball
11-er fotball inntreffer på 14 års-trinnet, og spilles på full bane med 11
mot 11.
Sportslige prioriteringer
Lag i ungdomsfotballen får tilbud om minimum 3 treningstider ute i uken,
hele året. Det er stor pågang om treningstid på banene, så alternative
treningsopplegg (barmark) må legges utenom tiden laget er tildelt på
banen. I ferier oppfordrer klubben til å trene sammen på tvers av lag,
kjønn og aldersgrupper for å opprettholde et godt treningstilbud for de
som er hjemme. Dette koordineres av de respektive trenerne.
Spillestil:
I 11-er fotballen er Røa Fotballs foretrukne formasjon 1-4-3-3 eller
varianter av denne.
Lagene skal preges av et retningsbestemt pasningsspill langs bakken. De
skal kunne spille seg ut av forsvar og oppmuntres til å spille ball også i
situasjoner med lite rom. Lagene skal øve seg på å veksle mellom
tålmodig oppbyggede angrep, og kontringsspill. Kollektiv forståelse og
bedømming av situasjon er viktig for mestre dette.
Glede

Mestring
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Defensivt ønskes fokus på intensivt gjenvinningspress. Dette ved å holde
en kompakt fasong på laget, korte avstander og hurtige forflytninger
sideveis og i lengderetning. Fokus på 1 mot 1 begge veier, men også
andre og tredje forsvarer/angriper.
Kamp:
Det anbefales å ikke spille mer enn 1 kamp per uke. Unntak kan gjøres
ved spesielle tilfeller som cup. Hvis man er tatt ut til kamp skal det
etterstrebes minimum 50% av kampens lengde og spilletid til samtlige i
troppen til og med 16-års alder. På juniornivå skal det etterstrebes 1/3 av
kampen.
Trenerne skal være positive og med et smittende engasjement.
Konstruktive tilbakemeldinger og fokus på eget lag, ikke motstander eller
dommer. Kampplan skal presenteres for spillergruppen i garderoben før
kamp, evalueres i pausen og etter kampen.
Fair Play hilsen gjøres med motstander, dommer og motstanders trener
før og etter kampen.
14 år:

Fokusområder:

•
•
•
•
•
•

Organisere pasningsspillet etter gjeldende spillestil
Utvikle gode pasningsspillere, driblere og førsteforsvarere
1vs1 ferdigheter øves på
Intensiv gjenvinning ved tap av ball
Gode holdninger og god treningskultur
Individuell oppfølging

14 år

Individuelt Fremgangsskjema:
•
•

Sjonglering med ballen i luften, retningsbestemt/bevegelse
Ballføring

Se vedlegg 1
14 år:

Anbefalte øvelser for aldersgruppen.

Se vedlegg 2
14 år:
Glede

Holdninger
Mestring

Raushet
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trener skal respekteres
Barna skal møte opp til avtalt tid. Det er foreldrenes ansvar
Barna skal melde forfall til kamp og trening. Det er foreldrenes
ansvar
Når trener gir beskjed, skal alle stå i ro og ta imot informasjon
Barna skal vise god oppførsel slik at treningsmiljøet fremstår og
oppleves som trygt og godt.
Lagsutstyr skal samles inn før barna forlater treningen (baller,
vester, kjegler, m.m.)
Trener samler laget etter at utstyr er ordnet, bane ryddet og runder
av økten i felleskap
Personlig utstyr som sko, leggskinn og drikkeflaske skal være med
på hver trening og kamp
Barna skal lære seg å takke for kampen og trening
Ytterligere bevisstgjøring (samtale) rundt hva det betyr å takke for
kampen: «Motstanderen er en medspiller» : du trenger motstandere
på andre siden av banen for å få spilt kamper

15-16 år:
•
•
•
•
•
•
•

Fokusområder

Utvikle rollespesifikke spillere og etablere offensiv/defensiv spillestil
Utvikle første, andre og tredje angriper/forsvarer
1vs1 ferdigheter øves på
Utvikle pasningsspillet etter gjeldende spillestil
Innarbeidelse av presshøyde – høyt og lavt
Individuell oppfølging
Arbeide med kollektiv forståelse og bedømming av situasjoner for å
oppnå at laget er trofast mot innøvd spillestil, som en samlet enhet.

15-16 år:

Individuelt Fremgangsskjema:

*Sjonglering med ballen i luften, retningsbestemt/bevegelse
*Ballføring
Se vedlegg 1

Glede

Mestring

Raushet
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15-16 år:

Anbefalte øvelser for aldersgruppen.

Se vedlegg 2
15-16 år:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spillere skal melde forfall til kamp og trening.
Trener skal respekteres
Spillerne skal møte opp til avtalt tid.
Når trener gir beskjed, skal alle stå i ro og ta imot informasjon
Spillerne skal vise god oppførsel slik at treningsmiljøet fremstår og
oppleves som trygt og godt.
Lagsutstyr skal samles inn før spillerne forlater treningen (baller,
vester, kjegler, m.m.)
Trener samler laget etter at utstyr er ordnet, bane ryddet og runder
av økten i felleskap
Personlig utstyr som sko, leggskinn og drikkeflaske skal være med
på hver trening og kamp
Spillerne skal lære seg å takke for kampen og trening
Ytterligere bevisstgjøring (samtale) rundt hva det betyr å takke for
kampen: «Motstanderen er en medspiller» : du trenger motstandere
på andre siden av banen for å få spilt kamper
Spillerne møter opp i garderobe eller samlet på avtalt sted før kamp
og trening

17-19 år:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Glede

Holdninger

Fokusområder

Utvikle rollespesifikke spillere og etablere offensiv/defensiv spillestil
Utvikle første, andre og tredje angriper/forsvarer
Utvikle pasningsspillet etter gjeldende spillestil
Innarbeidelse av presshøyde – høyt og lavt
Spille som et lag og utvikle spillere mot seniorfotball
Våge å prøve, og være trofast mot innøvd spillestil
Gode holdninger og god treningskultur
Individuell oppfølging
Kosthold/hvile/restitusjon
Planlegge hverdag, skole og idrett
Arbeide med kollektiv forståelse og bedømming av situasjoner for å
oppnå at laget er trofast mot innøvd spillestil, som en samlet enhet.

Mestring

Raushet
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17-19 år:

Individuelt Fremgangsskjema:

*Sjonglering med ballen i luften, retningsbestemt/bevegelse
*Ballføring
Se vedlegg 1
17-19 år:

anbefalte øvelser for aldersgruppen. Se vedlegg 2

17-19 år:

Holdninger

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spillere skal melde forfall til kamp og trening.
Trener skal respekteres
Spillerne skal møte opp til avtalt tid. Det er foreldrenes ansvar
Når trener gir beskjed, skal alle stå i ro og ta imot informasjon
Spillerne skal vise god oppførsel slik at treningsmiljøet fremstår og
oppleves som trygt og godt.
Lagsutstyr skal samles inn før spillerne forlater treningen (baller,
vester, kjegler, m.m.)
Trener samler laget etter at utstyr er ordnet, bane ryddet og runder
av økten i felleskap
Personlig utstyr som sko, leggskinn og drikkeflaske skal være med
på hver trening og kamp
Barna skal lære seg å takke for kampen og trening
Ytterligere bevisstgjøring (samtale) rundt hva det betyr å takke for
kampen: «Motstanderen er en medspiller» : du trenger motstandere
på andre siden av banen for å få spilt kamper
Spillerne møter opp i garderobe eller samlet på avtalt sted før kamp
og trening

Senior:
RFE Dynamite Girls: RFE egen sportsplan er gjeldende
Herrelaget:
•
•
•
•
•
•
Glede

Fokusområder

Utvikle rollespesifikke spillere og etablere offensiv/defensiv spillestil
Utvikle første, andre og tredje angriper/forsvarer
Utvikle pasningsspillet etter gjeldende spillestil
Innarbeidelse av presshøyde – høyt og lavt
Spille som et lag og utvikle spillere mot seniorfotball
Våge å prøve, og være trofast mot innøvd spillestil
Mestring

Raushet
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•
•
•
•
•

Gode holdninger og god treningskultur
Individuell oppfølging
Kosthold/hvile/restitusjon
Planlegge hverdag, skole og idrett
Arbeide med kollektiv forståelse og bedømming av situasjoner for å
oppnå at laget er trofast mot innøvd spillestil, som en samlet enhet.

Herrelaget:

Individuelt Fremgangsskjema:

*Sjonglering med ballen i luften, retningsbestemt/bevegelse
*Ballføring
Se vedlegg 1
Herrelaget:

anbefalte øvelser. Se vedlegg 2

Herrelaget:

Holdninger

•
•
•
•
•
•
•
•

Glede

Spillere skal melde forfall til kamp og trening.
Trener skal respekteres
Spillerne skal møte opp til avtalt tid.
Spillerne skal vise god oppførsel slik at treningsmiljøet fremstår og
oppleves som trygt og godt.
Trener samler laget etter at utstyr er ordnet, bane ryddet og runder
av økten i felleskap
Personlig utstyr som sko, leggskinn og drikkeflaske skal være med
på hver trening og kamp
Ytterligere bevisstgjøring (samtale) rundt hva det betyr å takke for
kampen: «Motstanderen er en medspiller» : du trenger motstandere
på andre siden av banen for å få spilt kamper
Spillerne møter opp i garderobe eller samlet på avtalt sted før kamp
og trening

Mestring

Raushet
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6. Spillerutvikling
Røa IL Fotball er verken en utpreget breddeklubb eller en smal og
spesialisert eliteklubb. Vi SKAL tilrettelegge for barn og ungdom som har
forskjellige forutsetninger og forskjellige ambisjoner med sin fotball. Vi
mener at dette er mulig å forene. Man kan se hva utslag dette gir i det
praktiske arbeidet i hverdagen:
1:
vår brede lags/årskulls-organisering
2:
spillerutviklingsprosjekter som (Naboklubbsprosjektet, Impactprogrammet og Dynamite Girls talentskoler)
Dette er en utfordrende og ressurskrevende, men i Røa Fotball skal alle ha
et tilbud tilpasset sitt nivå og sine ambisjoner.
I Røa Fotball har vi på jentesiden vårt elitelag RFE, Dynamite Girls som
øverste nivå. For spillere med høye ambisjoner, betyr dette at de kan nå
det øverste nasjonale nivå i sin egen klubb. Røa IL Fotball og RFE ønsker å
drive barne og ungdomsfotball så godt at klubben utvikler egne spillere til
elitelaget.
På guttesiden har Røa IL Fotball som målsetning å etablere et herrelag
med høyt innslag lokale spillere i 4 divisjon. På lengre sikt (2023) år er
målsetningen etablering i 3 divisjon.
Spillerutviklingsprosjekter initieres ofte på jentesiden, og vi ser at
guttesiden adopterer dette. Å tilrettelegge for at utviklingsprosjektene fra
jentesiden kan løftes over på guttesiden er derfor en naturlig målsetning.
I tillegg til egen spillerutvikling er Røa IL Fotball involvert i følgende tiltak:
•
•
•
•

Spillerutvikling i samarbeid med naboklubber
Landsslagsskolen
Kretslag
Regionslag

Tiltak utenfor Røa IL Fotball følges opp av Sportssjef, i samråd med trener
og foreldre.

Glede
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Røa Fotball har følgende spillerutviklingsprosjekter

•

Naboklubbstrening (jenter) Er for Røa spillere og naboklubber

•

IMPACT (jenter og gutter) Er kun for Røa spillere

•

Talentskoler (jenter) Er for Røa spillere og deltakere fra hele
landet.

•

Rekruttlaget (jenter) Er for Røa spillere

•

Keepertrening (jenter og gutter) Er kun for Røa spillere i eldre
barnefotball og ungdomsfotballen.

•

Individuelt ferdighetsskjema (jenter og gutter) Er kun for Røa
spillere i eldre barnefotball og ungdomsfotballen.

Naboklubbstrening
Dette prosjektet ble første gang gjennomført vintersesongen 2017/18 og
ble videreført i vintersesongen 2018/19. Røa Fotball har invitert med
klubbene Heming, Ready, Fossum, Vestre Aker og Ullern i et
treningssamarbeid for jenter på vinterstid. Dette har vært et stort løft for
klubbens administrasjon og våre trenere, og er noe vi har blitt svært
stolte av.
Format:
*Treningsøkt fredag kl 19-20.30. Disponerer garderober og full bane med
undervarme
*Årskull 2018/19:

2007, 2006, 2005, 2004

*Antall spillere per økt:

2007/2006 = 70 spillere
2004/2005 = 50 spillere

*Antall økter vinteren 2018/9

= 18

*Trenere: de mest kompetente trenere fra Røa IL Fotball og RFE +
trenere fra noen av naboklubbene.
Glede
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Naboklubbstreningen vinter sesongen 2018/2019:
Klubber

2007

2006

2005

2004

Røa

4-6 spillere

4-6 spillere

4-6 spillere

4-6 spillere

Ullern

4-6 spillere

4-6 spillere

4-6 spillere

4-6 spillere

VASK

4-6 spillere

4-6 spillere

2-3 spillere

-

Ready

4-6 spillere

4-6 spillere

2 spillere

2-3 spillere

Fossum

4-6 spillere ??

4-6 spillere

4-6 spillere

4-6 spillere

Heming

4-6 spillere

4-6 spillere

4-6 spillere

4-6 spillere

Sum

24-36

24-36

18-26

18-24

Økt-oversikt Naboklubbsprosjektet (Volvat) 2018/19

Glede – Mestring - Raushet

År
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2019
2019
2019
2019
2019

Uke
44
45
47
48
50
51
1
2
4
5
7

Dato
02.nov
09.nov
23.nov
30.nov
14.des
21.des
04.jan
11.jan
25.jan
1.feb
15.feb

Årganger
2007-2006
2005-2004
2007-2006
2005-2004
2007-2006
2005-2004
2007-2006
2005-2004
2007-2006
2005-2004
2007-2006

Spillere
70
50
70
50
70
50
70
50
70
50
70

Tid
19.00-20.30
19.00-20.30
19.00-20.30
19.00-20.30
19.00-20.30
19.00-20.30
19.00-20.30
19.00-20.30
19.00-20.30
19.00-20.30
19.00-20.30

Sted
Røabanen
Røabanen
Røabanen
Røabanen
Røabanen
Røabanen
Røabanen
Røabanen
Røabanen
Røabanen
Røabanen

2019
2019
2019
2019

10
11
13
14

08.mars
15.mars
29.mars
5.april

2007-2006
2005-2004
2007-2006
2005-2004

70
50
70
50

19.00-20.30
19.00-20.30
19.00-20.30
19.00-20.30

Røabanen
Røabanen
Røabanen
Røabanen
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Røa IL Fotball har som målsetning å bygge ut prosjektet videre ved å øke
antall økter for at flere jenter skal kunne ha glede av tilbudet.
Røa IL Fotball utvikler og forbedrer prosjektet løpende i samarbeid
med naboklubbene. I forkant av årets evalueringsmøte har
deltagende klubber blitt bedt om å uttale seg kort om status og
fortsatt eventuell deltakelse:
ULLERN IF
«Gjennom min tid som Sportslig Leder i Ullern IF Fotball (fra 2009 til i
dag) har jeg savnet et godt miljø for våre ivrigste fotballjenter, et nivå å
strekke seg etter, og en forutsigbar vei gjennom hele ungdomsfotballen.
Vi har dessverre ikke lykkes få til disse tingene i egen klubb. I 2017 ble
det opprettet dialog med Røa om et utstrakt samarbeid på jentesiden. I
kjølvannet av det, tok Røa initiativ til et treningssamlinger for eldre
alderstrinn i barnefotball og yngre ungdomskull - fortrinnsvis i
vinterhalvåret. Fossum, Vestre Aker, Heming og Ready har også deltatt
her. For oss betyr et slikt samarbeid at de mest treningsivrige jentene får
et miljø med likesinnede som inspirerer og motiverer til videre trening - i
tillegg selvsagt til det direkte sportslige utbyttet av øktene. Ved at
treningene er i regi av og hos Røa (selv om trenere fra flere klubber
bidrar), etableres tidlig et forhold til Røa for spillerne. Vi innser våre
begrensninger når det gjelder satsningstilbud i eldre ungdomsklassen.
Således er det veldig fint at jentene har en forutsigbar, og kjent, vei
videre i Røa når tiden er inne for det. Jeg er overbevist om at det øker
sjansen for at flere beholder treningsinteressen lenger.
I tillegg til nevnte treningssamarbeid har vi gjennomført tiltak for våre
jentelag knyttet til kampene til Røas damelag.
Røa viser et oppriktig ønske om å bidra til at vi kan utvikle vår egen
jenteside best mulig, og lar oss ha føringen på når tiden er inne både for
at spillere skal få utvidede treningsmuligheter med Røa og i forlengelsen
av det en spillerovergang.
I det videre håper vi Røa vil kunne videreutvikle sitt arbeid med å bli et
"spillerutviklingssentrum" for jentene i området, og den naturlige veien en
dag å ta satsningen videre. For vår del må vi være realistiske knyttet til
egne muligheter, og er glade for å kunne se på Røa Fotball Elite som den
øverste brikken i vårt jentetilbud. Vi ser også gjerne at vi kan finne måter
å forbedre tilbudet vårt til enda yngre jenter enn det samarbeidet strekker
seg over i dag, gjennom nye samarbeidspunkter. Som f eks:
- Kompetanseheving/inspirasjon lagstrenere barnefotball
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- Akademitilbud: Vi strever med å få mange nok ivrige jenter til å ha gode
treningsgrupper
- Fotballskoler med samme utfordring som akademiet
- "Happenings" der Røa Fotball Elite blir synlige som forbilder for våre
unge jenter»
Mvh, Magne Aarvik, ULLERN IF, Sportslig leder
READY
«Vi i Ready har deltatt som samarbeidsklubb i Volvat talentutvikling med
ca. 20 spillere i alderen 12-15 år og to trenere. Vi opplever at samlingene
er et meget positivt bidrag til tilbudet for ivrige og ambisiøse fotballspillere
i aldersgruppen nevnt over, både ved muligheten til å trene mer, trene
med likesinnede på et høyere nivå og gjennom inspirasjon i møte med
idoler fra Toppserien. I tillegg er det meget positivt å se at ivrige spillere
som ikke når helt frem gjennom landslagsskolen kan fanges opp og
videreutvikles gjennom dette tiltaket. Dette har også vært en positiv
utviklingsarena for våre deltakende trenere både gjennom praksis og
erfaringsutveksling med trenere fra de andre klubbene. Vi gleder oss og
ser frem til fortsettelsen av dette samarbeidet.»
Vennlig hilsen, Daniel Folkøy, Sportssjef, Ready fotball

Heming
«Heming opplever initiativet, tilbudet og gjennomføringen som veldig bra.
Røa har et fantastisk tilbud til toppen og har vist at de ønsker å bruke
dette til å styrke også ungdomstilbudet i nærområdet. Gjennom gode
samarbeid med naboklubber har prosjektet bidratt til å samle spillere på
tvers av klubber og aldre»
André Nørbech, Sportslig leder, Heming

Vestre Akers SK
VOLVAT(Røa) Klubbsamarbeid spesifikt for jenter.
Etter noen oppstartsproblemer høsten 2017 og helhetlig gjennomføring så
tok Røa nye tak og har sammen med klubbene løftet dette samarbeidet til
noe som er i ferd med å bli veldig bra. God organisering, gjennomføring
av øktene er veldig bra. For en liten klubb som VASK er klubbsamarbeid
viktig for å kunne gi de ivrigste jentene et godt tilbud i barnefotballen og
inngangen til ungdomsfotballen.
Kan dette legges til rette som et helårs opplegg vil det være enda et løft
for jentefotballen og helt sikkert bidra til å utvikle respektive klubber
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sportslig ved at det blir større interesse også blant trenere og spillere som
ønsker å være med.
Vi er veldig godt fornøyd i VASK!
VESTRE AKERS SK – FOTBALL, Trond E. Eriksen, Sportssjef
FOSSUM IF
Fossum har deltatt i Naboklubbprosjektet (Volvat talent) i 2 sesonger. I
2018/ 2019 har spillere født 2004, 2005 og 2006 deltatt. Opplegget har
blitt godt gjennomført av Røa og det har vært et populært tiltak for
spillere som ønsker å trene mer enn tilbudet i egen klubb. Fossum vil
trolig fortsette å delta i lignende opplegg om dette fortsetter.
Mvh Gunnar Tveit, Sportslig leder

IMPACT
IMPACT prosjektet ble utarbeidet vinteren 2019 og startet opp med økter i
april. Vi har startet opp på jentesiden og erfaringene herfra er så positive
at prosjektet også utvides og tilbys guttene. Dette er smalt tilbud for et
fåtall spillere. Det er 3-5 spillere fra hvert utvalgt årskull som tas med.
Målsetning: Stimulere utvikling av ivrige, treningsvillige spillere.
Format:
*1 treninsgøkt per uke
*antall spillere per økt : 20
*antall trenere per økt = 3
*Varighet i sesong: Program 1. April-juni og Program 2. SeptemberNovember.
Treningsgruppen holdes intakt, og skiftes ikke ut under programmets
løpetid.
Spillerne skal få ro på seg, de vet at de skal være del av denne gruppen i
en lengre periode. Dette er nødvendig for å skape trygghet for læring, i
den forstand at man våger å utfordre seg selv og medspillere. Spilleren
utarbeider personlige målsetninger sammen med trener og følges opp på
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dette i en dialog gjennom programmet. Er man tatt ut på Impact skal
dette prioriteres, og det forventes bortimot 100% oppmøte. Fravær kan
medføre at klubben velger å gi spillerens plass til en annen. Forventings
avklaring gjøres før spillerene tas inn i programmet.
Sommerferien er et naturlig avbrekk, og det er et nytt uttak for
høstprogrammet september-november.
Naboklubbstrening og IMPACT
Vi ser at både Naboklubbstreningen og Impact har den gunstige effekten
at det er noe spillerne strekker seg etter, og ønsker å bli tatt ut til.
Dette er med å skape positiv energi, og individuelle målsetninger i det
langsiktige daglige treningsarbeidet. Dette er spesielt viktig i en lang
treningsvinter.
I 2019 dekker Naboklubbsprosjektet og IMPACT forskjellige deler av
sesongen. IMPACT er i sesong, og Naboklubbsprosjektet er off-season
nov-april.
Om dette er beste løsning, eller om begge prosjektene skal dekke større
deler av året, vil evalueres løpende etterhvert som erfaring med begge
prosjektene vokser.
Naboklubbstreningen er vi stolte av, det skaper ringvirkninger i
mange klubber, og hvis Røa IL Fotball har muligheter
organisatorisk og finansielt ønsker klubben å styrke dette
prosjektet videre til noe som kan beskrives på som et regionalt
spillerutviklingssenter for jenter.

Talentskole (jenter)
Talentskolen inviterer Røa spillere, og jenter fra hele landet.
Røa Fotball Elite har siden 2013 årlig arrangert Talentskole for ivrige
spillere som innehar minimum sone/bylagskvalitet. Hensikten vår er ikke
å hente spillere som deltar på Talentskolen, men heller å kunne gi de en
kvalitetshelg med fotball som motiverer til videre satsning og at de skal
kunne få et innblikk i en Toppseriespillers hverdag
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Rekruttlaget (jenter)
Rekruttlaget er klubbens øverste nivå før spillere eventuelt blir aktuelle for
stallen til Dynamite Girls. Rekruttlaget tilhører formelt Røa Fotball Elite
(RFE) og drives i et samarbeid mellom Røa IL Fotball og RFE. Dette betyr
for eksempel at Røa IL Fotball stiller profesjonelle trenere til disposisjon
for Rekruttlaget (dette er innført i sesongen 2019) og at RFE har
støttefunksjoner som organisering av reiser, fiks, drakter osv. Trenerne
samarbeider tett med coach team på RFE for dialog om hvilke spillere som
er tilgjengelige for rekruttlaget ift kampprogram, belastningsstyring osv.
Utover spillere fra elitelaget består rekruttlaget av yngre spillere som
anses å ha ferdigheter og motivasjon som harmonerer med deltakelse på
rekrutteringslag til et Toppserielag. Historisk har rekruttlaget hatt med
seg eldre spillere som har lagt opp, dette vil man fortsatt praktisere i
2019 sesongen, men ønskes gradvis utfases etterhvert som de yngre
spillerne naturlig kan fylle opp troppen.
Sportslig målsetning:
*Spille i Senior 2 divisjon
*Å etablere ytterligere et seniorlag for spill i kvinner 3 divisjon.

Keepertrening
I samarbeid med RFE tilbyr Røa IL Fotball jentekeepere en egen
treningsøkt 1 g per uke. Dette ble innført i 2019 og antall jentekeepere
som ønsker å delta øker og øker! Vi har nå 2 keepertrenere per økt,
hvorav en av dem er Dynamite Girls keeper. Dette er et populært tiltak
som ønskes opprettholdt og videreutviklet.
Mange mener at keeperen er den viktigste spilleren på banen. Likevel er
det denne spilleren som ofte kan bli glemt i treningsarbeidet. Dette er den
rollen på banen som skiller seg mest fra de andre, og bør dermed ha et
tilpasset treningsopplegg.
Røa IL Fotball ønsker at det skal være stas å være keeper, og vil derfor
legge vekt på keepertrening. Klubben har utarbeidet en egen fagplan for
keeperutvikling. Røa IL Fotball ønsker i løpet av 2019 å dedikere en
mindre brøkstilling til gjennomføring av keeperøkter (gutter og jenter) i
eldre barnefotball/ungdomslag. Det har vært gjennomført flere
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«keperdager» ifm med både akademi og Tine fotballskole – men vi ønsker
å få dette strukturert mer permanent.
Klubben oppmuntrer også til ekstra keepertrening gjennom fotballskoler,
deltakelse på SUP/krets eller andre arenaer hvor det tilbys dedikert
keepertrening.

Individuelt ferdighetsskjema
Fra barnefotballen og helt opp til seniornivå etableres ferdighetsskjema for
individuelle basis ferdigheter. Dette er ikke en konkurranse hvor
resultatene til de enkelte spillere gjøres kjent. Hensikten med dette er:
1) I samtaler med den enkelte spiller ha et verktøy for å kunne se på
utvikling over lengre tid.
2) Opparbeide sammenlignbare gjennomsnittsverdier for forskjellige
årskull som informasjonsbase (foreldresamtykke til å lagre denne
informasjonen skal innhentes ref. GDPR direktivet)
3) Være motiverende og stimulere til øvelse på basisferdigheter
Ferdighetsmålene er enkle å gjennomføre, og hvis enkeltspillere øver på
dem for å få fremgang, så oppnås bedre basis ferdigheter.
Ferdighetsmålene skal måles på samme måte flere år etter hverandre, slik
at den enkelte spiller kan få et innblikk i sin egen utvikling og fremgang.
Vi introduserer «individuelt ferdighetsskjema» fra alderen J11 og G11 og
evaluerer om det er hensiktsmessig å heve eller senke alderen, når vi har
høstet erfaring med gjennomføring i 2019. Se vedlegg 1

7. Differensiering, hospitering og
spillerlogistikk
I alle lag og alle alderstrinn vil det være spillere med ulik motivasjon,
interesse, modning, og ferdighetsnivå. For å gi alle best mulig utvikling og
utfordringer bør det differensieres i treningshverdagen. Dette betyr at en
deler treningsgruppen etter de nevnte kriteriene. Siden disse kriteriene er
under stadig endring hos enkeltindividene vil derfor også
gruppesammensetningen kunne variere i ulike perioder.
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Den «optimale» treningshverdagen består av 1/3 trening på eget nivå,
1/3 trening på lavere nivå og 1/3 trening på høyere nivå. Når spilleren
trener på lavere nivå enn eget er dette en god arena for å dyrke
lederegenskaper og å oppleve mestring. Når en trener på eget nivå vil en
få fin balanse mellom utfordring og mestring, som hjelper til best mulig
utvikling. Når en trener på høyere nivå får en referanser på hva som er
høyt nivå, og får input på hvordan en bør trene for å forbedre egne
ferdigheter.
Hospitering / Spillerlogistikk
Hospitering er å gi en spiller tilbud om å delta på treninger eller kamper
hos en annen årgang, eller i en annen spillergruppe enn den han eller hun
er permanent tilknyttet. Dette gjøres for å tilfredsstille et behov for større
eller mindre utfordring for spilleren som hospiterer. Normalt større
utfordring. Hospitering er et viktig virkemiddel for å tilpasse
treningshverdagen på individnivå. Hospitering kan foregå i både barne og
ungdomsfotballen. Normen vil være at spiller hospiterer på trening, før
hospitering på kamp vurderes. Når hospitering på kamp skal vurderes så
skal man søke å unngå at hospitanten spiller regelmessig kamper for både
avgivende og mottagende lag.
Det er alltid spillerens hensyn som kommer først. Det er for spilleren, og
spillerens utvikling vi gjør hospitering. Når en spiller ønsker å diskutere
muligheter for hospitering skal han eller hun først ta det opp med sin
trener, som igjen skal ta det opp med klubben (les: barnefotballsjef eller
spprtssjef) Hvis spiller ønsker hospitering, og klubben ser at det er
hensiktsmessig så kan hospiteringsordning iverksettes. Trenere eller
foreldre på mottagende lag skal ikke ta initiativ direkte til hospitant eller
hospitantens foreldre. Trener på avgivende lag som ønsker å initiere
hospitering skal først diskutere dette med klubben.
Kriterier for hospitering :
• Gode holdninger, ambisjoner og ferdigheter.
• For å flyttes opp permanent bør flere ulike kriterier være oppfylt:
• Spilleren må forsvare en plass i nivå 1-gruppen i aldersgruppen
over
• Spilleren benyttes i majoriteten av kampene til nivå 1-gruppen
• Spilleren kan benyttes på egen årgang ved ønske eller behov
• Spilleren kan returnere til egen årgang dersom det blir ønskelig
• Det sosiale aspektet er vurdert.
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Når et lag/alderstrinn ønsker å låne spillere av et annet lag til kamper
eller turneringer så skal forespørsel rettes til avgivende lags trener. Laget
som ønsker å låne spillere skal ikke starte prosessen med å spørre spillere
eller spilleres foreldre.
Se vedlegg «retningslinjer» for nærmere spesifisering av kriterier,
og initiering hospitering.

Spillerlogistikk
Det tilstrebes at trenere på lag i ungdomsfotballen er hovedtrener og
assisterende trenere på tilstøtende lag. Eksempel: hovedtrener J13 er
assistent på J14, hovedtrener J14 er ass på J13.
På våre eldste jentekull så er alderstrinnene J16-J19 samlet i en
treningsgruppe. Gruppen er godt forspent mht antall trenere og Røa Jr
jenter har 3 forskjellige seriekamp arenaer hvor de er aktuelle for
kampspill: J17, J19, og Senior 2 divisjon (Rekruttlaget). Trenerteamet,
samarbeider om troppssammensetning og laguttak til kamparenaene.
På rekruttlaget brukes også spillere som ikke tilhører alderstrinn J16-J19.
Det er i første rekke spillere fra Dynamite Girls stallen, yngre spillere, og
eldre elitespillere som har lagt opp. En målsetning er at eldre spillere som
har lagt opp skal tilbys 3 divisjonsspill, og at ennå flere av klubbens yngre
spillere har rekruttlaget som kamparena.

8. Kompetansetiltak og møteplasser
Røa IL Fotball vil arrangere halvårlige møter for de ulike støtteapparatene
med gjennomgang av roller; herunder forventninger, oppgaver og ansvar.
Dette i samsvar med gjeldende rollebeskrivelse.
Foreldre inviteres til halvårlige foreldremøter, der vil klubben si noen ord,
mens hovedessensen ligger i aktiviteten til gruppen.
Røa IL Fotballs trenere vil få sin faglige utvikling gjennom trenerforum og
temakvelder i klubbens regi, samt utdanningstiltak i regi av fotballkrets og
fotballforbund.
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9. Samarbeid
Samarbeid med andre idretter:
Allsidighet er bra og det er anbefalt å drive med flere idretter. Dette
gjelder også for de aldersbestemte årsklassene som de fleste lag i Røa IL
Fotball tilhører. Spesielt på vinterstid er det stort rom for å prioritere
idretter som har hovedaktiviteten på denne tiden av året. Røa IL Fotball
ønsker å legge til rette for at spillere som er aktive i andre idretter også
kan spille fotball lengst mulig.
Den allsidige utøveren bør i tråd med visjoner og verdier i Røa IL Fotball
også bedømmes ut fra sitt ferdighetsnivå, holdninger, innsats og oppmøte
ved uttak til kamp, cup og hospitering med andre lag.
Det er ønskelig at spilleren prioriterer fotballtrening minimum én gang per
uke i perioder hvor annen idrett er hovedaktivitet (eks på vinteren hvor
ski og bandy har hovedsesong). Når det er fotballsesong prioriteres fotball
foran annen idrett, men det er også da mulig og ønskelig å også drive
med flere idretter. Dette gjelder alle alderstrinn i fotballgruppen.
Det må være god dialog mellom spiller, foreldre og trenere på dette og
resten av spillergruppen må vite hva som gjelder gjennom åpen og ærlig
kommunikasjon.

Samarbeid med andre klubber:
Røa IL Fotball er en klubb for området rundt Oslo Vest, men ønsker også
spillere fra Bærum, resten av Oslo og andre steder hjertelig velkommen.
Røa IL Fotball ønsker en god og åpen dialog med klubbene rundt oss, et
samarbeid på tvers knyttet til spillerutvikling, erfaringsutvekslinger og
andre arenaer det er naturlig å samarbeide.
Røa IL Fotball har, og skal ha et nært og godt samarbeid med
naboklubbene. Vi erfarer at konkrete samarbeidsprosjekter styrker
samholdet.
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Gjennom vårt Naboklubbtreningsprosjekt for jenter er det et pågående
godt samarbeid med klubbene.
Vi har som målsetning å øke denne aktiviteten videre. Vi vil vurderer
kontinuerlig formatet og vurderer om en økt satsning skal innebære flere
økter/flere spillere fra allerede samarbeidende klubber og om vi også
makter å innlemme enda flere klubber i samarbeidet. Aktuelle klubber
vil da være Try, Frigg, Huk og Bygdøy Monolitten.
Samarbeid med skoler:
Persbråten VGS
Røa IL Fotball har en geografisk nærhet til Persbråten VGS. Persbråten
har to forskjellige fotball linjer og vi ønsker å utvikle et mer omfattende
samarbeid med skolen.
Hovedmålsetninger:
*Flere Røa spillere søker seg til fotball linjene på Persbråten når de skal
velge videregående skole.
Vinteren 2019 var Persbråten på besøk hos oss og fikk presentert sitt
fotballtilbud til 03 som skulle velge vidergående skole fra høsten.

*Elever ved Persbråten VGS (som ikke Røa spillere) kan hospitere på
morgen treninger med RFE (Dynamite Girls). Vi fikk dette igang på
senvinteren 2019 og to jenter var med på flere Dynamite Girls
morgenøkter.
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10. Trenerutvikling og dommerutvikling
Trenerutvikling
Røa IL Fotball har som mål å utvikle gode trenere. En god Røa-trener
kjennetegnes ved følgende punkter:
•
•
•

Faglig god (kompetanse gjennom kurs og utdanning, samt erfaring)
Inkluderende og sosial
Strukturert og utviklingsorientert

Tanken med en Rø(a) tråd, felles målsetning for treningsarbeidet, spillestil
og lignende skal synliggjøre en tydelig Røa-stil. Røa IL Fotballs ansatte
har ansvar for å sikre oppfølging på feltet med trenerne, trenerforum og
opplæring og kursing av trenere for å sikre at klubben har en Rø(a) tråd
fra barnefotballen og opp gjennom ungdomsfotballen. For å klare dette
må trenerne ha kompetanse og vilje til å utøve klubbens retningslinjer på
feltet.
Trenerne sitt ansvar er å se enkeltspillere og lag, holde seg til
sportsplanen og øvrig planverk, og samtidig være med å utvikle og gi
innspill til klubbens sportsplan, etter hver sesong.
Det er ønskelig at foreldretrenere i barnefotballen har tatt Grasrotkurset,
modul 1 – som omhandler barnefotball. For trenere i ungdomsfotballen
ønskes det UEFA B-lisens på hovedtrenere, gjerne i kombinasjon med
pedagogisk utdanning. Klubben vil legge til rette for at flest mulig kan få
ta trenerkurs i regi av NFF gjennom året, herunder tilby Grasrotkurset én
gang på våren og én gang på høsten.
Det etterstrebes trenerforum hver annen måned for barnetrenere og hver
måned for ungdomstrenere. Dette vil være en arena for å samkjøre og
samarbeide rundt hospitering, kamper og cuper. Dette er også en viktig
arena for å diskutere, inspirere og reflektere rundt fotballfaget og det til
enhver tid gjeldende planverk.
Røa IL Fotballs ansatte og styret er ansvarlig for trenerforum og andre
forum som utvikler planverk, trenere og klubb ytterligere.
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Foreldretrenere
Foreldretrenere er en uvurderlig ressurs, både som trenere i
barnefotballen, og også som ressurser og støttespillere i
ungdomsfotballen. Disse skal tas ekstremt godt vare på gjennom
oppfølging på feltet, kursing, møter og kan anses som vår viktigste
ressurs!
Røa IL Fotball skal legge til rette for at foreldretrenere får muligheten til å
utvikle seg via interne og eksterne kurs. Vår holdning er at å skolere
trenere gjør trenerne mer engasjerte.
Ung trener
Røa IL Fotball ønsker at ungdommer får prøvd seg i trenerrollen. Dette
gjøres ved å skolere de som ønsker gjennom interne og eksterne kurs,
samt utvikle lederegenskapene sine gjennom å være trener i vår
barnefotball. Unge trenerne rekrutteres fra egne rekker, ved å tilby
trenerkurs for de eldste spillerne i ungdomsfotballen. Det er viktig å
spørre unge spillere i klubben om trenerrolle og skolering er noe de kan
tenke seg, ofte tørr ikke de unge å spørre selv.

Dommerutvikling
Røa IL Fotballs dommeransvarlig skal legge til rette for at ungdommer
som vil dømme tar dommerkurs og dømmer. Dommerkurs gjennomføres
to ganger årlig, et på våren og et på høsten. Tilbud om dommerkurs
koordineres av Røa IL Fotballs dommeransvarlig.
For å sikre god tilgang på dommere til barnefotballen forventer Røa IL
Fotball at trenere viser respekt for ungdommene og takker og veileder de
i etterkant av kampsituasjon. Dommere kan brukes i egne cuper, interne
kamper og i barnefotballen. En utdanningsplan for dommere er under
utarbeidelse.
For å stimulere til bruk av egne unge klubbdommere så betaler Røa IL
Fotball for at alle lag i 12 årsklassen kan bruke betalte undommer med
dommerkurs som klubbdommer 6 hjemmekamper per sesong. Dette ble
innført i 2019 og kan bli utvidet når erfaringer er høstet gjennom
sesongen.
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11. Røa Fotballakademi
I barnefotballen har vi også fotballtrening i klubbregi: i Røa
Fotballakademi. Dette er et ekstratilbud til de ivrige spillerne som ønsker
å utvikle seg, hvor vi stiller høye krav til å jobbe med egen
ferdighetsutvikling.
For å få til dette er vi nødt til å ha gode differensierings- og
hospiteringsordninger. Dette medfører at vi differensierer treningene etter
holdninger, innsats og ferdighetsnivå. Her differensieres det dermed på
tvers av skoletiøhørighet og alderstrin.
Våre trenere skal være engasjerte og skape glød i treningshverdagen.
Utøverne skal oppleve en profesjonell tilnærming hvor de får hyppig
feedback og masse repetisjoner. Det ligger en tema- og periodeplan til
grunn for hele akademiløpet, og økt planer vil bli utviklet i tråd med
denne.

Vi skal bruke ekstra ressurser på å rekruttere jenter til vårt
fotballakademi. Guttene søker dette mer naturlig, jentene må oppmuntres
i sine tidlige fotball år.
En rekke tiltak ble iverksatt i løpet av 2018. Status utvikling antall jenter
på Fotballakademiet :
Per april 2018
Per april 2019

= 6 stk
= 50 stk

Akademiliga
Gjennom deltakelse i Røa Fotballakademi får spillerne også muligheten til
å delta i akademiligaen. Dette er et samarbeid vi har med 7 andre
klubber. 12-årsklassen spiller enkeltkamper med 9er-fotball, der vi vil
melde opp to lag til hver gang. For klassene G/J11 og G/J10 vil det spilles
7er-fotball mens det i klassen G/J9 vil spilles 5er-fotball. Lagene vil nivå
inndeles for å få jevnest mulig kamper, samtidig som det gir best forhold
mellom utfordring og mestring for hver enkelt spiller. Dette er også en
gunstig arena for hospitering, og vi henter opp underårige spillere i
akademiet fremfor å henvende oss til skolelagene.
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Målsettinger
•
•
•
•

Ha et miljø som er preget av lærevillighet og trivsel
Spille jevnt i akademiligaen mot alle klubber
Ha 50% av alle fotballspillere i barnefotballen på Røa Fotballakademi
Alle trenere skal ha NFF C-lisens, 50% UEFA B-lisens9.
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