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10.5. Kvalitetsprogrammet 
i Skreia IL fotball

Flest mulig – lengst mulig – best mulig 

Dette er en instruks for fotballgruppa i Skreia Idrettslag. 
Det er også utarbeidet en kortversjon av kvalitetsprogrammet: «Retningslinjer for trenere og 
lagledere i barne- og ungdomsfotballen».  
For øvrige forhold anbefales det å lese organisasjonsplanen til idrettslaget.  

Kvalitet og prinsipper – ferdighetsutvikling i barnefotballen (6 til 14 år) 
Verdigrunnlaget vi legger stor vekt på i klubben vår er:  

• Respekt 
• Toleranse  
• Likeverd  
• Menneskeverd 

Hensikt og mål 
Hensikten med kvalitetsprogrammet er å sikre kvalitet i fotballopplæringen til barna i Skreia 
Idrettslag, slik at det drives riktig med god ferdighetspåvirkning og -utvikling.  
I tillegg ønsker vi en «rød tråd» i arbeidet som gjøres med barna våre, uavhengig av hvem som er 
trener og hvilke lag det dreier seg om.  

Målsettingen med kvalitetsprogrammet er: 
• Å sørge for at alle spillere blir ivaretatt på en god måte i forhold til sine behov og forutsetninger 
• At flest mulig blir med lengst mulig 
• Legge et godt grunnlag for å utvikle framtidas lagsspillere i egen klubb og for nærmiljø.  

Grunnpilarer i fotballopplæringen til barna: 
Hovedprinsipp 
Langsiktig utvikling av ferdigheter, både individuelt og som lag, skal prioriteres fremfor kortsiktig 
fokus på kampresultater. Uavhengig av alderstrinn skal hver enkelt spiller utfordres på sitt nivå og 
kunne oppleve mestring. 
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Lystbetont 
Det skal være artig og lystbetont å spille fotball. Trenerens engasjement er viktig for spillerens 
utvikling. Vi skal evne å skape engasjement og spilleglede hos barna, og samtidig drive god 
ferdighetspåvirkning. Det er ingen motsetning mellom læring, engasjement og spilleglede.  

Holdninger 
Med holdninger mener vi hvilken innstilling man viser til alle aktiviteter som organiseres gjennom 
Skreia Idrettslag. Spesielt vektlagt her er holdninger til treningsarbeid og kampsituasjon. Spillere 
skal komme på trening for egen læring og egen utviklings del.  
Trenere og lagledere skal legge til rette for dette. Opplæring og fokus på samspillet og 
samspillsregler mellom mennesker er viktig i utvikling av spilleren. Samtidig skal alle være klar 
over at en er klubbens ansikt utad når en representerer klubben i trenings- og kampsammenheng. 
Alle medlemmer i Skreia IL Fotball skal vise god oppførsel overfor med- og motspillere, trenere, 
lagledere og dommere. Barna, foreldrene og laglederne har samme ansvar for å ivareta gode 
holdninger.  

Individuelle ferdigheter 
I et fotballspill med stadig større tempo stilles det enda større krav til hurtige valg og hurtig 
utførelse hos spilleren. Dette stiller tydelige krav til spillerens individuelle ferdigheter, slik at 
ferdighetene, eller mangel på sådan, ikke skaper en begrensing i forhold til de valg spilleren stilles 
overfor. I Skreia IL Fotball skal vi derfor prioritere å utvikle enkeltspillerens ferdigheter individuelt 
og i relasjon med andre. Den individuelle ferdighetsutviklingen må derfor også skje i samhandling 
med både med- og motspillere.  

God ferdighetsutvikling og ferdighetspåvirkning kan ikke skje uten den erkjennelse at spillerne er 
forskjellige og har forskjellige behov og forutsetninger. Det blir derfor feil å behandle alle likt i 
treningsarbeidet. Hver spiller må få utfordringer tilpasset eget ståsted, og gjennom det oppleve 
mestring og utvikling, innenfor en lik ramme og et likt tilbud.  
Differensieringsmetodikk skal være innarbeidet i alle deler av vår sportslige aktivitet, uavhengig av 
alder i treningsgruppen. Se avsnitt om differensiering for ytterligere detaljer. 

De fire individuelle ferdighetene vi skal ha fokus på:  
• Pasnings-ferdigheten 
• Avslutnings-ferdigheten 
• Førsteforsvarer-ferdigheten (1.F) 
• Førsteangriper-ferdigheten (1.A) 
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De fire ferdighetene 
I treningsgruppene i Skreia IL Fotball skal vi alltid jobbe med å utvikle de fire ferdighetene. All 
aktivitet i treningstida skal skje med bakgrunn i de fire ferdighetene, og vi må således legge opp til 
aktiviteter som stimulerer til ferdighetsutvikling innenfor de ulike ferdighetsområdene.  

Hvordan forstå de fire ferdighetene? 

Pasningsferdigheten  
Pasningsferdigheten er den viktigste ferdigheten i fotball. Uten gode nok ferdigheter innenfor 
pasning vil ikke relasjonene og samhandlingen i laget kunne blomstre og utvikle seg. I vår 
treningsgruppe forstår vi pasningsferdigheten som god nok når spilleren kan utføre en pasning med 
riktig kraft, med god nok presisjon og retning i forhold til medspiller sin bevegelse og fart, og med 
nok hurtighet til å utføre det valg som kreves i en gitt situasjon.  

1.angriperferdigheten  
Spillere med gode 1.angriperferdigheter kjennetegnes ved at de får til å skape noe på egen hånd 
med ballen. En spiller med god 1.angriperferdighet er god til å drible, finte og føre ball med stor 
hurtighet og presisjon. I vår treningsgruppe forstår vi 1.angriperferdigheten som god nok når en 
spiller klarer å utnytte sine drible-, finte- og føreferdigheter til å skape og utnytte situasjoner som er 
til fordel for sitt eget lag.  
  
1.forsvarerferdigheten  
Uansett hvor en spiller på banen så er det viktig å være en god 1.forsvarer. I treningsgruppen forstår 
vi 1.forsvarerferdigheten som god nok når spilleren kan møte motspiller med riktig kroppsstilling, 
riktig avstand og fart, presse og lede og handle ut fra eget lags situasjon og balanse. 
  
Avslutningsferdigheten  
En god avslutning er en kunst. Det å være en god avslutter innebærer både å inneha gode 
avslutningsferdigheter og god spillforståelse. En må både beherske ulike avslutningsteknikker og ha 
instinkt og forståelse for hvor en skal plassere seg i forhold til å være i en god posisjon for å 
avslutte. I vår treningsgruppe forstår vi god avslutningsferdighet som en spiller som behersker et  
spekter av avslutningsteknikker og evner det å nytte disse sammen med en god vurdering av egen 
posisjonering.  
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Barnefotballtreningen – generelle prinsipper 

Treningen har to sentrale hensikter:  
1. Treningen skal være en arena hvor spilleren utvikler sine ferdigheter sammen med og mot andre.  
2. Treningen skal inspirere spilleren til å øve og utvikle seg på egen hånd.  

Skal treningen bli ferdighetsutviklende, stimulerende og motiverende for spillerne, krever det at 
treneren alltid er godt forberedt til trening. Treningene skal være varierte, og inneholde både kjente 
elementer og nye utfordringer for spillerne. Trenerne anbefales å hente inspirasjon fra 
trenerkollegaer, fotballitteratur og videobaserte øvelsesbanker i planlegging av treningene.   

I Skreia IL Fotball forventer vi at alle møter godt forberedt og har et klart mål for treningen, samt 
legger til rette for god og fornuftig differensiering. 1/3-reglen gjelder egen gruppe og om vi slår 
sammen flere alderstrinn til en større gruppe:  

• 1/3 av all aktivitet med spillere på samme nivå 
• 1/3 av all aktivitet med spillere på høyere nivå 
• 1/3 av all aktivitet med spillere på lavere nivå 

Generelle retningslinjer for treningssituasjonen: 
• All trening skal i hovedsak skje med ball!  
• Bruk minst mulig tid på prat – kom kjapt i gang med aktiviteten!  
• Vis aktiviteten i praksis før spillerne begynner med å øve selv!  
• Vær engasjert og tydelig – gi av deg selv!  
• Vær læringsorientert i tilbakemeldingene. Ikke bare si «bra», men si hva som er bra! 

Forsterk det som er positivt!  
• Vær en klar og tydelig leder – men bruk humor og positiv forsterkning!  
• Sørg for hyppig ballberøring per spiller – unngå kødannelser! 

Oppsummerte anbefalinger for alderstrinnene:  

Treerfotball (5-6 år) 
Basisferdigheter, hvor den enkelte spiller skal mestre på sitt nivå. All aktivitet er lekbasert og 
foregår med ball. 



�

KLUBBHÅNDBOK 

Femmerfotball (7-8 år) 
Basisferdigheter. All aktivitet foregår med ball. Differensiering av spillere skal introduseres i deler 
av treningsarbeidet, for å sikre at den enkelte blir utfordret på sitt ferdighetsnivå. 

Femmerfotball (9-10 år) 
Basisferdigheter og samspill. I hovedsak skal all aktivitet forgå med ball, inkludert trening av fysisk 
kapasitet som utholdenhet og hurtighet.  

Sjuerfotball (11-12 år) 
Basisferdigheter og samspill. Introduksjon av arbeidsoppgaver for ulike posisjoner på banen. 
Keeperrollen skal utvikles. I hovedsak skal det meste av aktivitet forgå med ball, men deler av 
enkelte treningsøkter kan dedikeres til å utvikle fysisk kapasitet med tanke på utholdenhet, hurtighet 
og basisstyrke. 

Nierfotball (13-14 år) 
Basisferdigheter og samspill, samt øving av ferdigheter for ulike posisjoner på banen. Keeperrollen 
spesialiseres. I hovedsak skal det meste av aktivitet forgå med ball, men deler av enkelte 
treningsøkter kan dedikeres til å utvikle fysisk kapasitet med tanke på utholdenhet, hurtighet og 
basisstyrke. 

Elleverfotball (fra 14 år) 
Basisferdigheter og samspill, samt spesifikk trening av ferdigheter for ulike posisjoner på banen. 
Taktiske ferdigheter vektlegges mer. I hovedsak skal det meste av aktivitet forgå med ball, men 
deler av enkelte treningsøkter kan dedikeres til å utvikle fysisk kapasitet med tanke på utholdenhet, 
hurtighet og basisstyrke. 

Ramme for barnefotballtreningen 
Sørg for at det er nok trenere og lagledere tilstede, slik at treningen kan gjennomføres med god 
organisering og med fokus på treningsarbeidet. For å få optimal utnyttelse av tildelt banetid skal 
lagene møte opp 15 minutter før laget har banen. Dette for å sikre at alle spillerne er på plass og at 
spillerne har fått røre seg litt før den organiserte fotballaktiviteten begynner. Vi skal bruke tiden 
etter at en har brukt opp banetiden til beskjeder, uttøyning, aktiviteter uten ball og så videre.  

Oppvarmingen skal skje med ball – individuelt eller sammen med andre. I tillegg skal den ta 
utgangspunkt i de fire ferdighetene, med fokus på pasnings- og førsteangriperferdigheter. 
Oppvarmingsøvelser skal gi mange ballberøringer. Her kan vi legge opp til aktiviteter som spilleren  
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kan gjøre på egenhånd eller sammen med én eller flere medspillere, og oppmuntre og inspirere til 
egentrening.  

Den øvrige treningen skal inneholde ferdighetsutviklende aktiviteter som stimulerer til utvikling av 
de fire ferdighetene. Minimum halve treningen skal være spill-aktiviteter hvor spilleren får jobbe 
med ferdighetene sine sammen med og mot andre.  

I spill-aktivitetene skal det i de yngste klassene ikke være mer enn 1 til 4 utespillere på hvert lag. Jo 
yngre spillerne er, jo vanskeligere har de for å forholde seg til mange med- og motspillere. I tillegg 
skal vi tilstrebe så mange involveringer som mulig per spiller. For spillere fra 6 til 9 år er spill 3 mot 
3 pluss keepere en optimal spillform. 2 mot 2, 2 mot 1 og 3 mot 2 er vel så bra. Viktig å tilpasse 
størrelsen på banen vi spiller på til antall spillere. Viktig at den ikke er for stor! 

Treningseksempel og banestørrelser: 
Banestørrelse:  
2 mot 2:  Ca 8m*7m, eller mindre. Alder avgjør. 
3 mot 3:  Ca: 15m*10m. Alder avgjør. 
4 mot 4:  Ca: 20m*15m 
5 mot 5:  Maks 40m*20m 
7 mot 7:  Maks 60m*40m. 

Eksempel 9 fotball:  
9 mot 9:  Maks 60m*50m 

Differensiering i treningen 
I treningsgruppa skal vi differensiere i 
treningssammenheng. Med differensiering 
mener vi å tilrettelegge for hver enkelt spiller 
ut fra hans nivå, forutsetninger, behov og 
ønsker. Dette skal praktiseres omgående og det 
er viktig at alle vi lagledere kjenner og kan  
vurdere spillergruppen. Differensiering handler 
om å legge til rette for at hver enkelt spiller så ofte som mulig skal oppleve det å få til noe og få 
følelsen av mestring, som igjen stimulerer til læring og utvikling. Da blir det moro på trening!  
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Organisatorisk differensiering handler om å organisere aktiviteten slik at mest mulig homogene 
grupper øver sammen og utvikler seg sammen. Dette sikrer at spillerne får utfordringer samtidig 
som at de mestrer nivået og får økt selvtillit og selvfølelse. I motsatt fall hvor ferdighetsnivået blir 
sprikende, kan det oppleves angstfylt og skremmende for en spiller hvis nivået overgår spillerens.  
Det blir kjedelig og frustrerende for en spiller hvor aktiviteten blir for enkel og lite utfordrende.  

Pedagogisk differensiering handler om å konkretisere og stille ulike krav til spilleren ut fra hans 
eller hennes behov og forutsetninger. Pedagogisk differensiering handler også om å differensiere på 
tilbakemeldingene til spilleren ut fra hva som blir riktig for den enkelte.  

For å sikre optimal differensiering skal hver enkelt spiller som en rettesnor gjennom en hel sesong 
ha trent 1/3 av tida med spillere på samme nivå, 1/3 av tida med spillere som har kommet lengre, og 
1/3 av tida med spillere som har lavere nivå enn seg selv. Dette betyr at det på ingen måte må være 
statiske grupper i treningssituasjonen, men at vi må variere med- og motspillere for hver enkelt 
spiller gjennom hele sesongen. Faste differensierte grupperinger er seleksjon, og det skal ikke 
forekomme i vår treningsgruppe.  

For å kunne drive god differensiering må vi kjenne spillerne våre og aktiviteten må organiseres slik 
at det er mulig å differensiere. Det å kjenne spillerne sine innebærer å kjenne deres styrker og 
svakheter individuelt, relasjonelt og i kamp. Vi må kunne kjenne hver enkelt spiller sitt nivå, 
hvordan de takler å spille sammen med ulike med- og motspillere som ikke nødvendigvis er 
kameraten, samt deres evne til å takle utfordringer som de ikke helt mestrer.  

Det å organisere aktiviteten slik at det er mulig å differensiere innebærer å ha nok spillere sammen i 
treningssituasjonen slik at en kan få til en fornuftig tilrettelegging for hver enkelt spiller. I visse 
tilfeller kan dette gjøre at enkelte må trene samtidig. Det å trene med en hel eller flere årsklasser 
sammen vil gi mange positiv synergier. Dette kan vi samkjøre med f.eks. en frivillig trening i 
helgen eller etter koordinering med alderstrinn over/under. I ungdomsfotball vil årsklasser bli 
samlet til én lagsenhet, og derfor er det positivt at barna allerede i barnefotballen kan forholde seg 
til hele trinnet sitt. Etter hvert vil spillerne også gå på samme ungdomsskole, og det gir en ekstra 
trygghet i skolegården å kjenne flere og ta med seg gode relasjoner fra fotballbanen.  

Treningsomfang 
Fotball er i ferd med å bli en helårsidrett, og tilgang til oppvarmet kunstgress gjør at det kan 
gjennomføres fotballtreninger med god kvalitet gjennom hele året. I Skreia IL Fotball skal det 
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likevel være høy aksept for at spillere prioriterer annen idrettsaktivitet i treningsperioden fra og med 
oktober til og med mars (den motoriske gullalder varer fra 8 til12 år – da vil allsidig aktivitet gjøre  
at spillerne får enda bedre basisferdigheter). Treningstilbudet i vinterhalvåret kan godt 
gjennomføres i samarbeid mellom flere alderstrinn for å sikre nok spillere på trening. 
Anbefalinger for alderstrinnene: 

Treerfotball (5-6 år) 
1 økt per uke i sommerhalvåret (april – september) – 1 times varighet per økt. 

Femmerfotball (7-8 år) 
Tilbud om en økt per uke i treningsperioden perioden til og med april og en økt per uke i 
kampsesong – 1 times varighet per økt. 

Femmerfotball (9-10 år) 
Tilbud om to økter per uke i treningsperioden til og med april og to økter per uke i kampsesong – 
1,5 times varighet per økt. 

Sjuerfotball (11-12 år) 
Tilbud om tre økter per uke i treningsperioden til og med april og to økter per uke i kampsesong – 
1,5 times varighet per økt. 

Nierfotball (13-14 år) 
Tilbud om tre økter per uke i treningsperioden til og med april og tre økter per uke i kampsesong – 
1,5 times varighet per økt. 

Elleverfotball (fra 14 år) 
Tilbud om fire økter per uke i treningsperioden til og med april og tre økter per uke i kampsesong – 
1,5 times varighet per økt. 

Kampen som utviklingsarena 
Kampen må være en naturlig del av spillernes utvikling, derfor kan det ikke være tilfeldig hvordan 
treneren setter sammen lagene og disponerer spillerne i kamp. I barnefotballen skal vi sette sammen 
jevnbyrdige lag. I tillegg til jevnbyrdighet mellom egne lag, skal vi tilstrebe mest mulig 
jevnbyrdighet også i forhold til motstanderlaget. Det er i de jevne kampene læring er best. Vi skal 
derfor hele tiden vurdere eget lag opp mot motstanderen og gjøre de nødvendige justeringer for å  
skape så jevne kamper som mulig. Om mulig, skal vi søke samarbeid med motstanders trenerer for 
å sikre størst mulig grad av jevnbyrdighet.  
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Gjennom en hel sesong skal vi sikre at alle spillerne får rikelig og tilnærmet likt med spilletid i 
kamp. Men det er viktig å være klar over at det i enkeltkamper er viktigere å skape jevnbyrdighet og 
gi gode tilbakemeldinger, enn å stå med stoppeklokka på sidelinjen. I vår treningsgruppe mener vi 
at spillerne vil utvikle seg mer, trives bedre, og oftere mestre situasjoner dersom vi trenere i kamp er  
opptatt av å sikre jevnbyrdig motstand, og gi positiv forsterkning og tilbakemelding til hver enkelt 
spiller. 

Skreia Idrettslag skal tilstrebe at alle spillere får en kamp per uke i kampsesong. Det skal rulleres i 
treningsgruppen på hvem som må stå over kamper, dersom størrelsen på treningsgruppen tilsier at 
alle spillerne ikke kan være med i kamptroppen. Dersom det er flere lag på et alderstrinn og 
størrelsen på treningsgruppen tilsier at enkelte spillere må spille to kamper per uke, skal en 
kombinasjon av treningsoppmøte, holdninger og ferdigheter benyttes som kriterier for å gi ivrige 
spillere ekstra kamp. To til tre spillere fra lavere alderstrinn kan tilbys å være med i kamptropp, 
dersom det gir grunnlag for å melde på ett ekstra lag i serie eller turneringsspill (se avsnitt om 
hospitering). 

Generelle prinsipper for kamp:  
• Mest mulig lik kamptid 
• Barn som driver med flere idretter skal kunne spille like mye som de som velger kun å 

spille fotball. Vi må akseptere allsidig idrettsaktivitet utenom fotballen.  
• Treningsoppmøte opp mot kamptid skal ikke være noe tema før 11-12års alderen, dersom 

utøveren driver flere idretter i kampsesongen for fotball.   
• Vi skal representere Skreia med god sportsånd, både på hjemme og bortebane. Gode 

holdninger ovenfor motstanderne smitter over til spillerne.  
• Dommerne skal få ros, respekteres og oppmuntres.  

Anbefalinger for alderstrinnene: 
Treerfotball (5-6 år) 
Antall lag:  Over 8 spillere på alderstrinnet danner grunnlag for to lag. Over 12 spillere danner 
  grunnlag for tre lag. 
Kamptropp:  (4-)5 spillere. Ved flere lag i samme alderstrinn skal lagene deles jevnbyrdig.  
  Rullering av spillere i kamptropp anbefales fremfor faste lag. 
Spilletid:  Alle spillere i kamptroppen skal ha lik spilletid uavhengig av treningsfremmøte. 
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Femmerfotball (7-8 år) 
Antall lag:  Over 10 spillere på alderstrinnet danner grunnlag for to lag. Over 16 spillere danner 
  grunnlag for tre lag.  
Kamptropp:  (7-)8 spillere. Ved flere lag i samme alderstrinn skal lagene deles jevnbyrdig.  
  Rullering av kamptropp anbefales fremfor faste lag. Alle spillere skal prøve  
  keeperrollen.  
Spilletid:  Alle spillere i kamptroppen skal ha lik spilletid uavhengig av treningsfremmøte. 

Femmerfotball (9-10 år) 
Antall lag:  Over 10 spillere på alderstrinnet danner grunnlag for på to lag. Over 15 spillere  
  danner grunnlag for tre lag.  
Kamptropp:  7(-8) spillere. Ved flere lag i samme alderstrinn skal lagene deles jevnbyrdig.  
  Rullering av kamptropp anbefales fremfor faste lag. Keeperrollen skal gå på  
  omgang, men spillere som ønsker å stå i mål skal prioriteres. 
Spilletid:  Alle spillere i kamptroppen skal ha tilnærmet lik spilletid. Treningsoppmøte kan  
  benyttes som kriterium for å avgjøre hvem som starter kamper. 

Sjuerfotball (11-12 år) 
Antall lag:  Over 12 spillere på alderstrinnet danner grunnlag for to lag. Over 18 spillere danner 
  grunnlag for tre lag.  
Kamptropp:  (9-)10 spillere. Ved flere lag i samme alderstrinn skal lagene deles jevnbyrdig.  
  Rullering av kamptropp anbefales fremfor faste lag. Kamptropp skal settes sammen 
  basert på forventet motstand for å øke sannsynlighet for tette og jevne kamper.  
  Keeperrollen forbeholdes spillere som ønsker å stå i mål. 
Spilletid:  Alle spillere i kamptroppen skal ha tilnærmet lik spilletid. Individuell tilpasning av 
  spilletid kan gjøres dersom en spillers utholdenhet begrenser egen delaktighet i  
  spillet. Treningsoppmøte kan benyttes som kriterium for å avgjøre hvem som starter 
  kamper.  

Nierfotball (13-14 år) 
Antall lag:  Over 15 spillere på alderstrinnet danner grunnlag for to lag. Over 24 spillere danner 
  grunnlag for tre lag.  
Kamptropp:  (12-)13 spillere. Ved flere lag i samme alderstrinn kan ett lag spisses, men dette laget 
  skal ikke bestå av de samme spillerne hver gang. Kamptropp skal settes sammen  
  basert på forventet motstand for å øke sannsynlighet for tette og jevne kamper. 
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Spilletid:  Alle spillere i kamptroppen skal spille minst halve kampen. Ut over dette kan  
  spilletid differensieres basert på fysisk kapasitet (utholdenhet), treningsoppmøte og 
  holdninger. Ved seriespill i eliteklasse eller sluttspill i eliteturneringer kan spilletid 
  differensieres noe mer. 

Elleverfotball (fra 14 år) 
Antall lag:  Over 18 spillere på alderstrinnet danner grunnlag for to lag. Over 30 spillere danner 
  grunnlag for tre lag. 
Kamptropp:  (14-)15 spillere. Ved flere lag i samme alderstrinn kan ett lag spisses, men dette laget 
  skal ikke bestå av de samme spillerne hver gang. Kamptropp skal settes sammen  
  basert på forventet motstand for å øke sannsynlighet for tette og jevne kamper. 
Spilletid:  Alle spillere i kamptroppen skal i utgangspunktet spille minst halve kampen, men  
  spilletid kan differensieres basert på fysisk kapasitet (utholdenhet), treningsoppmøte 
  og holdninger. Ved seriespill i eliteklasse eller sluttspill i eliteturneringer kan  
  spilletid differensieres noe mer. 

Ramme for fotballkampen: 
1. Oppvarming: 
Vi mener at oppvarming med ball vil gjøre spillerne enda bedre – flere touch er mer «øving» med 
ball i beina.  
2. Kampen: 
Spillet skal starte bakfra med at keeper kaster ballen ut til en av spillerne bak. Avtal med motstander 
om presshøyde. Keeperen vil da lære å sette i gang spillet bakfra med utkast/innsidespark. Flere 
spillere vil da komme i kontakt med ballen, offensive bevegelser vil bli lettere. Flere av våre spillere 
vil øve seg som 1.A.  
3. Etter kampen: 
Alltid positive i forhold til eget lag, motstanderne og dommere. Få våre spillere til å takke ordentlig 
for kamp og vise at Skreia vil være en klubb det blir snakket «positivt» om.  

Hospitering 
Det skal tilbys ekstra trening til spillere som er ivrige og ønsker å trene mer enn eget lags 
fellestreninger. Vi skal derfor forsøke å tilrettelegge for at flere årsklasser kan trene sammen av og 
til, slik at de som ønsker å trene mer kan få muligheten til det.  
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I tilfeller hvor en spiller ikke fullt ut kan tilfredsstilles i eget lag, eller når spillere over tid viser 
gjennom treningsoppmøte, holdninger og ferdigheter at de bør utfordres ytterligere, skal det gis  
tilbud om hospitering på et høyere alderstrinn. Dette kan gjelde både for trening og kamp. 
Hospiteringens omfang (antall spillere per treningsøkt/kamp og hyppighet) kan avtales direkte 
mellom trenerne, og skal ikke gå på bekostning av aktuelle spilleres tilhørighet til eget alderstrinn. 
Hospitering som ikke gir spillere en positiv opplevelse grunnet fysiske forutsetninger og 
ferdighetsnivå, skal avsluttes. 

I spesielle tilfeller, hvor klubben ikke kan gi et fullgodt tilbud til en spiller, skal vi i samarbeid med 
trenerkoordinator se på muligheten for at spilleren kan sendes ut på hospitering til andre klubber.  

Fadderordning 
I Skreia IL Fotball ønsker vi å gi de eldste alderstrinnene i barnefotballen mulighet til å bruke sin 
kunnskap og spre fotballglede ved å dyrke egne lederegenskaper i arbeid med de yngste 
alderstrinnene. Det er motiverende for de yngste og meget lærerikt for de eldste. Klubbens 
trenerkoordinator skal organisere dette arbeidet, slik at 12/13/14-åringer jevnlig kan benyttes i 
treningsarbeidet med de yngre alderstrinnene i barnefotballen. 

Oppsummering 
Dette kvalitetsprogrammet er i tråd med føringer og retningslinjer i NFF sine anbefalinger. Skreia 
IL Fotball ønsker at klubben som helhet følger disse anbefalingene og at alle trenerne i 
barnefotballen følger de prinsipper, aktiviteter og øvelser som er beskrevet i DVDene Treningsøkta 
1 og Treningsøkta 2, som er utgitt av Norges Fotballforbund. Klubben skal derfor legge til rette for 
at trenerne kjenner innholdet.  

Skreia IL Fotballs trenerkoordinator skal jevnlig gå gjennom prinsipper og øvelser som er tilpasset 
de ulike årsklassene i barnefotballen med alle trenerne, både teoretisk og praktisk, slik at det skal bli 
enklest mulig å følge de retningslinjer og føringer som ligger i forbundet sine anbefalinger.  

Skreia IL Fotball bør tilrettelegge for tjenesten «Treningsøkta», både i nettversjon og som App for 
klubbens trenere. Alle trenere vil uansett få mulighet for en gjennomgang og presentasjon av 
innholdet i DVDene i ett felles trenerforum. Dette medfører at det vil være enkelt å legge opp og 
følge et kvalitetsopplegg for trenere og lagledere med «rød trå» utviklet av NFF.  Gjennomgangen 
kan videre danne grunnlag for en egen øvelsesbank etablert av fotballgruppas trenerforum. 
Trenerforumet blir derfor et viktig supplement til Kvalitetsprogrammet og en sosial samlingsarena 
for alle oss trenere.   



�

KLUBBHÅNDBOK 

Aktuelle kilder og referanser er lagt med under slik at alle klubbens trenere kan være 
utviklingsorienterte gjennom å lese de artikler, anbefalinger og retningslinjer som det her er henvist 
til. Disse henvisningene er det som ligger til grunn for Skreia IL Fotball sitt opplegg og må anses å 
være en del av Kvalitetsprogrammet.  

Lykke til!  

Referanser og lenker 

Barnefotball, retningslinjer og holdninger  
http://www.fotball.no/Documents/PDF/2010/Barne-og-ungdomsfotball/Barnefotballbrosjyre_2010.pdf 
http://www.fotball.no/Documents/Bilder/NFF/2014/Med%20spillets%20ide%20-%20Mot%208%20%c3%a5r.pdf 
http://www.fotball.no/Documents/Bilder/NFF/2014/Med%20spillets%20ide%20-%20Mot%2010%20%c3%a5r.pdf 
http://www.fotball.no/Documents/Bilder/NFF/2014/Med%20spillets%20ide%20-%20Mot%2012%20%c3%a5r.pdf 
http://www.fotball.no/Barn_og_ungdom/Barnefotball/2009/--Ikke-bruk-for-mange-momenter/ 

Smålagsspill  
http://www.fotball.no/Documents/PDF/2009/Barnefotball/smaalags-spill.pdf   

Spilleregler for barnefotball  
http://www.fotball.no/Documents/Bilder/NFF/2016/Barnefotball/regler-barnefotball2016-nett.pdf 

Differensiering  
http://www.fotball.no/Barn_og_ungdom/Barnefotball/2016/Hva-differensiering-er-og-ikke-er/ 
http://www.fotball.no/Utdanning-og-kompetanse/Fagartikler/Barn-og-ungdom/2009/Differensieringsartikkel/ 
http://www.fotball.no/Utdanning-og-kompetanse/Fagartikler/Barn-og-ungdom/2009/Differensieringsartikkel-1/   
http://www.fotball.no/Utdanning-og-kompetanse/Fagartikler/Barn-og-ungdom/2009/Differensieringsartikkel-2/   
http://www.fotball.no/Utdanning-og-kompetanse/Fagartikler/Barn-og-ungdom/2009/Differensieringsartikkel-3/    

Barnefotballens kvalitetssjekk  
http://www.fotball.no/Barn_og_ungdom/Barnefotball/2009/Ta-barnefotballens-kvalitetssjekk/   

Norges Fotballforbunds merkeprøver  
http://www.fotball.no/Documents/PDF/2009/Barnefotball/Minimerke_og_teknikkmerke.pdf?epslanguage=en   

Norges Fotballforbunds øvelsesbank  
http://www.fotball.no/VideoTV/Ovingsbank1/   

http://www.fotball.no/Documents/PDF/2010/Barne-og-ungdomsfotball/Barnefotballbrosjyre_2010.pdf
http://www.fotball.no/Documents/Bilder/NFF/2014/Med%20spillets%20ide%20-%20Mot%208%20%c3%a5r.pdf
http://www.fotball.no/Documents/Bilder/NFF/2014/Med%20spillets%20ide%20-%20Mot%2010%20%c3%a5r.pdf
http://www.fotball.no/Documents/Bilder/NFF/2014/Med%20spillets%20ide%20-%20Mot%2012%20%c3%a5r.pdf
http://www.fotball.no/Barn_og_ungdom/Barnefotball/2009/--Ikke-bruk-for-mange-momenter/
http://www.fotball.no/Documents/PDF/2009/Barnefotball/smaalags-spill.pdf
http://www.fotball.no/Documents/Bilder/NFF/2016/Barnefotball/regler-barnefotball2016-nett.pdf
http://www.fotball.no/Barn_og_ungdom/Barnefotball/2016/Hva-differensiering-er-og-ikke-er/
http://www.fotball.no/Utdanning-og-kompetanse/Fagartikler/Barn-og-ungdom/2009/Differensieringsartikkel/
http://www.fotball.no/Utdanning-og-kompetanse/Fagartikler/Barn-og-ungdom/2009/Differensieringsartikkel-1/
http://www.fotball.no/Utdanning-og-kompetanse/Fagartikler/Barn-og-ungdom/2009/Differensieringsartikkel-2/
http://www.fotball.no/Utdanning-og-kompetanse/Fagartikler/Barn-og-ungdom/2009/Differensieringsartikkel-3/
http://www.fotball.no/Barn_og_ungdom/Barnefotball/2009/Ta-barnefotballens-kvalitetssjekk/
http://www.fotball.no/Documents/PDF/2009/Barnefotball/Minimerke_og_teknikkmerke.pdf?epslanguage=en
http://www.fotball.no/VideoTV/Ovingsbank1/
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