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HVORFOR HAR VI EN SPORTSPLAN? 

 

IL Skrim fotballgruppe sin sportsplan er ment å være et verktøy for 

alle medlemmer i klubben, for deg som er trener, spiller eller 

foreldre i et lag i klubben. I denne planen ønsker vi å tydeliggjøre en 

rød tråd i det arbeidet som skal gjennomføres på trening og kamp.  

Skrim Fotball skal ha sterk fokus på å utvikle fotballspillere, skape et 

gode miljøer og utvikle en plattform som gjør at både spillere, 

trenere og foreldre føler tilhørighet og felleskap for å dra klubbens 

utvikling i den retning vi ønsker.  

Skrim ønsker å oppnå en felles forståelse for hva klubben står for, i 

hvilken retning vi ønsker klubben skal utvikle seg og å gi råd og 

veiledning for å komme dit. Klubben vår vil være i kontinuerlig 

utvikling og nye problemstillinger vil oppstå og dette vil være viktige 

drivkrefter til å føre oss videre.  

Skrim skal ikke detaljstyre eller komme med «fasiten», men denne 

sportslige planen peker ut retningen. Skrim ønsker en levende plan 

som benyttes av trenerne som en veiviser og rettesnor i det daglige 

arbeidet. Skrim ønsker også at så mange som mulig av foreldre og 

spillere også leser igjennom og etterlever sportsplanen og dens 

funksjon.   

Skrim setter seg mål for hva vi ønsker å oppnå, formulerer målene 

og gjøre seg opp en mening om hvordan de skal nås, og med hvilke 

midler. Dette gjelder like mye i vår organisasjon som i aktiviteten der 

vår største fokus er på «flest mulig – lengst mulig». Sportsplanen er 

ett styrende verktøy som sammen med treningsøkta vil skape 

struktur og kvalitet i vårt utviklingsarbeid med barn og ungdom.  

-Styret- 
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VISJON 

 

Vår visjon er ”Trygghet og utvikling i et sosialt miljø” 

 

Idrettslaget Skrim (opprettet 1898) drives gjennom frivillighet for 

den enkelte utøver. Fotball skal være morsomt, fysisk og sosialt 

givende for alle. Vi ønsker å skape kameratskap, gode holdninger og 

varig interesse for fotball spesielt, og idrett generelt. Dette vil vi at 

alle skal ha som grunntanke i vårt barne- og ungdomsarbeid. Vi skal 

gi alle som vil spille fotball en mulighet til å gjøre dette på deres 

premisser under trygge sosiale forhold. Alle skal med, og stimuleres 

for utvikling og vekst. 

Fotballgruppa er helt og holdent avhengig av frivillige trenere, 

lagledere, foreldrekontakter og styremedlemmer. Derfor oppfordres 

alle foreldre til å bidra og støtte opp om arbeidet gruppas arbeid for 

å avlaste dem som tar ansvar så mye som mulig slik at de 

ikke ”forbrukes”. 

GRUNNLEGGENDE FILOSOFI OG PRINSIPPER 

 

IL Skrim Fotballgruppe skal tilrettelegge for tilbud til alle som vil 

spille fotball. Hovedfokus er breddefotball på barne- og 

ungdomsstadiet. Men laget skal også være pådriver og tilrettelegge 

for spillere som ønsker å satse utover breddetilbudet som klubben 

har. Dette kan være krevende, men gjennom gode ordninger for 

differensiering og hospitering vil man stimulere til utvikling og vekst. 

Utvikling og kontinuitet skal være klubbstyrt. Klubben setter 

premisser for hvordan dette skal skje. 

 Det må legges vekt på samhørighet og solidaritet 

 Det er viktig at det er kontinuitet i treningsprogrammet 

 Fotballgruppa vil vektlegge at det jobbes med at spillerne 

opplever mestring på respektive nivå 
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Når det gjelder barnefotballen skal følgende prinsipper vektlegges: 

 Ikke vær for opptatt av å innhente et stort øvelsesrepertoar. 

 Spill mye fotball i ulike former. Det gir flest ballberøringer og 

det er trening som er så kamp-lik som mulig. Spillerne må 

forholde seg mest mulig til medspillere og motspillere hvor 

de er nødt til å ta valg. I ulike spill-sekvenser/øvelser ligger 

det mye skjult læring, som blant annet teknisk utvikling, 

utholdenhet, koordinasjon og balanse. 

 

Hovedgrunnen med mye spill med få spillere på hvert lag er at hver 

enkelt utøver skal få så mye ballkontakt som mulig. I tillegg gir dette 

mange én-mot-én-situasjoner og mye pasningsspill.  

Dette er kvaliteter vi ønsker og trenger.  



 

 

6 

TRENINGSLEDELSE OG TRENERROLLEN 

 

Hvordan skaper vi et godt treningsmiljø: 

Trygghet: Forsøk å nevne alle spillernes sine navn i en 

positiv sammenheng i løpet av hver økt  

- knip dem når de gjør noe bra 

Engasjement: Vær delaktig som trener - vær tydelig på hva 

dere trener på og forsterk dette på en positiv 

måte 

Mestringsglede: Sørg for at spillerne har det moro på hver økt  

- husk variasjon på hver økt  

- organiser øvelsene slik at spillerne lykkes 

oftere enn de feiler 

Involvering: La spillerne få være med å diskutere 

kjøreregler for treningsmiljøet og treningene. 

Dette bygger eierskap til øktene 

Tydelighet: Som trener bestemmer du - alt kan ikke 

diskuteres på feltet 

Klare rammer: Start og avslutt trening på en tydelig måte 

Møt forberedt: Det tar ikke nødvendigvis mye tid, og resultatet 

blir mye bedre 

En god treningsøkt bør inneholde de fleste av følgende: 

God motivering: Man yter mer nå man blir sett 

Høy aktivitet: Ingen køer, mye involvering fra hver enkelt 

spiller 

Konkrete oppgaver: Hva trener vi på nå 
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God organisering av øvelsene gir god flyt i spillet  

(riktig avgrenset område, riktig antall spillere)  

- dette hever det sportslige nivået på treningen 

Variasjon: Er motiverende i seg selv - kan også være 

skadeforebyggende i ressurstreningen 

Samarbeid i små ev større grupper:  

Skaper dynamikk i gruppa  

Motivasjon til egentrening: 

Avgjørende for sportslig utvikling og framgang 

Fokus på hver enkelt spiller: 

Alle må ses. Bevisst bruk av navn og positive 

tilbakemeldinger 
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DIFFERENSIERING / HOSPITERING / JEVNBYRDIGHET 

 

I Skrim ønsker vi at spillerne skal oppleve mestring på trening 

og i kamper. Det vil gi guttene og jentene gode opplevelser på 

fotballbanen og de vil holde på med fotball lengre enn hvis vi 

ikke tar hensyn til dette. Differensiering, hospitering og 

jevnbyrdighet gir riktige individuelle utfordringer og flere vil 

oppleve mestring på sitt nivå. Det er viktig at lagene som skal 

samarbeide om dette planlegger dette sammen til beste for 

spillerne, de enkelte lagene og klubben. 

Differensiering: 

Skrim vil bevare flest mulig fra hver årgang lengst mulig og det er 

viktig med et helhetsmiljø i hver årgang. Vi legger vekt på at deler av 

treningen alltid gjennomføres sammen som i EN gruppe. Vi kan ha 

oppvarming, evt. deløvelser sammen før vi deler i spill, og samler 

alle sammen til slutt til en felles avslutning av treningsøkta. 

Gruppene må være fleksible og ikke bli fastlåste. Det må være en 

kontinuerlig evaluering om det gir riktig og ønsket effekt. Det må 

også være et blikk for om det får utilsiktede sosiale konsekvenser. 

Hovedtrener og medtrenere må også rullere slik at alle spillerne føler 

seg sett. Spesielt viktig er det at hovedtreneren har et blikk for dette. 

Kriterier for ferdighetsdeling er ikke kun tekniske ferdigheter, men 

også taktiske, valg av løsninger og gode holdninger til å trene og til 

å vise fair play. 

Differensiering i kamper er et viktig virkemiddel for å skape 

jevne lag på banen.  Det er viktig at trenerne i klubben er bevist på 

kriteriene slik at dette ikke blir oppfattet som topping.  I Skrim 

fotball skal man tilstrebe at alle skal ha tilnærmet lik spilletid. 

Topping av lag er når trener favoriserer de antatt beste og gir disse 

mer oppmerksomhet og mer spilletid over tid i flere kamper. 

Topping av lag skal ikke forekomme i Skrim fotball. 
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Hospitering: 

Hospitering er viktig for at spillerne skal få utfordringer på riktig 

nivå. Det er store fysiske forskjeller i oppveksten blant barn i lik 

alder. Dette må det tas hensyn til. Det er også viktig at spilleren 

selv har lyst til å prøve seg på et annet nivå. I Skrim settes 

hospitering i system fra 13 års alder, men kan vurderes fra 11-12 

års alder dersom forutsetningene for det er tilstede.  

Dette skal i så fall forankres i Sportslig utvalg. 

Det er treneren på laget hvor spilleren fast tilhører som bestemmer 

hvem som skal hospitere.  Det er også treneren her som har ansvaret 

for å kommunisere med treneren på laget spillerne skal hospitere på 

slik at de blir godt tatt i mot. 

Hospitering til et annet lag skal foregå over en periode og ikke bare 

en trening. 

Det må presiseres ovenfor spillergruppe og foreldre at hospitering er 

for en periode og ikke en fast overgang. Det er laget som spilleren 

tilhører som skal være første prioritet, og det er viktig at spilleren 

bidrar inn i eget lag også etter en hospitering. Det hviler ett spesielt 

ansvar på spilleren her. 

Skrim skal legge opp treningstider slik at det er mulig å komme på 

eget lags treninger og laget spilleren eventuelt kan hospitere på.  

Kriterier for hospitering som det skal legges vekt på er;  

- oppmøte på alle lagstreninger (annen trening oppveier) 

- evne til å ha fokus og konsentrasjon under treningene 

- innsats 

- gode holdninger og god oppførsel (bidra i eget lag, fairplay) 

- tilstrekkelige ferdigheter (fysisk, teknisk, fotballforståelse) 
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Jevnbyrdighet: 

Jevnbyrdig motstand fremmer mestring og ferdighetsutvikling. 

Er man underlegne opplever man sjelden mestring og motsatt 

hvis man er overlegne opplever man mestring, men i liten grad 

læring og utvikling. Jevnbyrdighet gir en bedre tilpasset 

utfordring. Spillerne må gjøre sitt beste for å få det til, men det 

er ikke gitt at de lykkes. Jevnbyrdighet gjelder både på individ- 

og lagsnivå.   

I Skrim ønsker vi at man innad i alderstrinnet skal stille jevnbyrdige 

lag og rullere mellom hver som spiller sammen. Ved bruk av dette 

prinsippet vil man skape trygghet ved at man spiller med kamerater, 

men også gi utfordringer ved at man spiller med spillere som er 

kommet lengre i ferdighetsutviklingen. Dette vil fremme mestring, 

trivsel og utvikling. Lagene settes derfor sammen etter kriteriene 

kameratskap og mangfold i ferdigheter. Dette forutsetter felles 

treningstider for hele alderstrinnet. 

Dette betyr at trenere også må jobbe med å skape jevnbyrdig 

motstand i spill-øvelser, balansere forutsetninger og utfordringer når 

vi trener på delferdigheter og tilslutt når man sette opp spill- 

motspill situasjoner på treningsfeltet. 

Jevnbyrdighet i kamp er også vesentlig. Trenere skal lede 

fotballkampen der fairplay, trivsel og utvikling er hovedmålet. Jevne, 

tette kamper vil gi spillerne en passe dose trygghet og utfordringer 

som gir mestring. I samarbeid med motstanderen må vi for å få 

utvikling vektlegge lavt press i forsvar, slik at angrepslaget får 

kontroll over starten på angrepet og at vi justerer laget hvis 

stillingen blir for ujevn. Hvis laget leder med flere mål lar vi spillere 

spille i posisjoner som de ikke trives så godt i, at venstrebeinte 

spillere flyttes til høyre side og at forsvarspillere spiller i angrep og 

motsatt. Hvis laget ligger under lar vi våre beste spillere utfordre 

motstandernes beste spillere og at de andre spiller i trygge roller. 
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JENTEFOTBALLEN I SKRIM  

 

Jentespillere skal ha like muligheter som guttene i Skrim. Skrim 

fotball ønsker å være en balansert klubb med like mange jentelag 

som guttelag. Det er naturlig å delta i Buskerud Fotballkrets sitt 

prosjekt, «Alle Jenter på Banen» for rekruttering av jenter til fotballen.  

I det ligger at klubben har egne rekrutteringstiltak for jenter med 

Jentefotballens dag og presisering i info fra klubben at jenter er 

ønsket med. Der det er mulig skal jenter få spille på eget lag eller i 

egne grupper (for eksempel på fotballskolen). Jenter som spiller på 

guttelag skal ha lik mulighet for spill som guttene på laget.  

All oppfølging av lag og spillere er likt for gutte- og jentelag. Målet 

er at Skrim er en attraktiv klubb for jenter i alle aldere med egne lag i 

alle aldersklasser. 

TRENINGSVEILEDER - KEEPERTRENING  

 

5’er 7-10 år 

 Plassering: Fokus på å komme ut av målet og bevege seg 

med spillet sideveis. Vise spillerne at målet blir mindre når de 

kommer ut. Sier man til spillere i den yngste årsklassen at de 

skal ”stå” i mål. Så står de i mål, uten å bevege seg så mye. 

 Grep: Fokus på å fange ball og prøve å ha kroppen bak ball. 

Vise trekant grepet. 

 Fallteknikk: Starte med enkle øvelser hvor de ruller ut på 

sidene. Viktig at de ikke kaster seg og slår seg. 

 Igangsetting: Trille ball ut langs bakken til medspiller. 

 

Det er store variasjoner fra 7-8 til 9-10 årsklassen. Dette er 

avhengig av hvor ofte keeperøvelser blir gjennomført på trening.  
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7’er11-12 år 

 Plassering: Komme ut av målet og sideveis bevegelse 

 Grep: Høye baller, rett på og til sidene 

 Fallteknikk: Baller langs bakken kombineres med grep 

 Igangsetting: Starte bakfra med både kast og føtter 

 Balanse og koordinasjons øvelser 

Fokus på keeper under spill øktene 

 Grunnstilling når spillet nærmer seg boksen 

 Plassering for å være en del av spillet, være sviper 

 Involvere de andre spillerne, dirigere, stemmebruk 

Generelt 

 Eldre gutter og jenter trenes etter de samme prinsippene, 

men med mer intensitet og fokus på detaljer 

 Dagens keepere trenger samme basis ferdigheter som en 

utespiller 

 Mange øvelser som i dag blir brukt til utespillere kan enkelt 

bli juster til også bli øvelser hvor man har fokus på keeper 

 

”90 % av alle avslutninger på mål er dårlig. Det er de 90 % vi 

skal bli gode på.”  



 

 

14 

5`ER 7 – 10 ÅR 

 

Barn er i denne alderen inne i sin motoriske gullalder og legger 

mye av grunnlaget for hva som læres av gode fotballferdigheter. 

Samspill bør vektlegges, selv om ferdighetsutviklingen alltid er 

det viktigste. Fra 7 år blir kamper en del av aktiviteten. Det 

spilles femmerfotball, noe som gir mange ballberøringer. 

Trenere bør ha minst C-lisens delkurs 1 ved 7-8 år og C-lisens 

delkurs 2 ved 9-10 år. Barnefotballkvelden gjennomføres for alle 

nye trenere og foreldre ved oppstart av nye lag. 

Karakteristiske utviklingstrekk 

 Etter 6 - 7 års alderen har barna en jevn og harmonisk 

vekstperiode 

 Koordinasjonsevnen utvikles mye i perioden, og sist i 

perioden starter en motorisk gullalder 

 Det skjer liten utvikling av kretsløpsorganene 

 Stor aktivitetstrang 

 Tar verbal instruksjon dårlig 

 Kort konsentrasjonstid 

 Idealer og forbilder står sentralt 

 Stort vitebegjær 

 Følsom for kritikk 

 Selvsentrerte, opptatt av seg selv, ballen og mål 

 Aggresjon rettes mot kamerater (venner) 

 

Mål for opplæringen 

 Alle skal ha det gøy, trening skal være leik 

 Vi forplikter oss til å drive allsidige aktiviteter, men 

fotballaktiviteten er det grunnleggende 

 Skape lyst til mer aktivitet på fritida 

 Stor aktivitet på trening 

 Spillerne skal trenes i å holde fokus, viktig å skape disiplin 

 Innføring i enkle regler for omgang med andre personer; 

toleranse, respekt og disiplin 

 Utvikle samhold/lojalitet i treningsgruppen 
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Trenings- og kamptilbud 

 Prinsippene for allidrett legges til grunn for de yngste.  

Fotball i seg selv kan være meget allsidig, men vi bør likevel 

bruke forskjellige idretts- og leikalternativer. 

 1 trening i uka tilbys fra januar/februar og fram til 

utesesongen for de yngste starter (7-8 år) 

 1-2 utetreninger tilbys fra mai til september 

 Kamper i kretsserie 

 Deltakelse i lokale cuparrangement 

 Det bør være en gradvis økning i tilbudet etter hvert som 

barna nærmer seg 10 år 

 Garderobekultur må oppfordres for å bygge et sosialt miljø 

 

Anbefalte cuper 

 MIF cup på våren 

 Skrim cup på høsten 
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Taktisk-teknisk påvirkning 

 Starte arbeidet med å utvikle basisferdigheter 

 Mye ballkontakt, en ball pr. spiller 

 Små lag ved spilløvelser (1v1, 2v2, 3v3, 4v4, alle kan også 

gjennomføres med joker) 

 Kan starte med enkle tekniske øvelser, men kun i korte økter. 

Vis rett teknikk. 

 Sentrale basisteknikker som bør trenes: 

o pasning med begge bein, innside og ytterside 

o mottak (demping og ballkontroll) 

o lave skudd med begge bein 

o heading i form av tilvenningsøvelser 

o føring og dribleferdigheter, minst to finter bør øves på i 

tillegg til overstegsfinte 

 

Fysisk påvirkning 

 Legg gjerne inn øvelser som utvikler koordinasjon, balanse 

og kroppskontroll på hver trening 

 Nedjogging og enkle tøyningsøvelser gjøres til en vane 

 Litt hurtighetstrening legges inn i leikøvelser 

 Det skal ikke drives spesiell trening for å bedre utholdenhet 

og styrke på dette alderstrinnet 

 

Råd til gjennomføring 

 Gi mye ros, kritiser aldri. Få til en hyggelig tone.  

Det er lov å gjøre feil. 

 Gå foran med et godt eksempel.  

Barna legger mer merke til det du gjør enn det du sier 

 Gi korte, klare meldinger og kom raskt i gang med 

aktivitetene 

 Snakk med enkeltspillerne mer enn til hele gruppen.  

Bruk gjerne navn ved kommentarer 

 La spillerne spille på forskjellige plasser (rullering) 

 La alle spille tilnærmet like mye i kamp 

 Vær en grensesetter i forhold til holdningsmålene ovenfor 
 

 

Laguttak - lagsammensetning 

 Lagene settes fortsatt opp med flest mulig antall lag 

 Fordeling slik at alle får lik spilletid i kampen og i sesongen  
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7`ER 11 – 12 ÅR 

 

Sjuerfotball erstatter femmerfotball som hovedspill under 

kamper. Ferdigheter og teknikk skal prioriteres, selv om det er 

på tide å tenke noe mer lag-organisering. Utøverne er fortsatt 

inne i en motorisk gullalder for å tilegne seg ferdigheter. Det kan 

samtidig være hensiktsmessig å drive noe instruksjon. Dette er 

en alder der det er gunstig å påvirke holdninger.  

Skap lyst til å drive idrett og oppfordre til egenaktivitet.  

Trenere skal ha minst C-lisens delkurs 2 og helst del 3. 

Karakteristiske utviklingstrekk 

 

 Jevn og harmonisk vekstperiode 

 Lik utvikling hos jenter og gutter 

 Koordinasjonsevnen godt utviklet - teknisk gullalder 

 Vurderingsevnen bedre enn tidligere. Kan ta sjølkritikk 

 Tar muntlig instruksjon bedre 

 Gunstig alder å arbeide med holdninger, da de er lette å lede 

og påvirke 

 Opptatt av regler og rettferdighet 

 Kreativiteten utvikles 

 De kan trekke logiske slutninger ut fra verbale utsagn 

 

Mål for opplæringen 

 

 Alle skal ha det gøy 

 Vektlegge problemløsningsmetoden i opplæringen slik at 

spillerne blir aktive i læringsprosessen 

 Spillerne skal lære hvordan de skal trene opp og bruke 

tekniske ferdigheter 

 Spillerne skal lære hvordan de trener opp hurtighet, og 

hvordan dette kan nyttiggjøres i spillet 

 Spillerne skal forstå vitsen med å organisere laget i ulike 

lagdeler, og forstå hva den enkelte rolle innebærer 

 Spillerne skal forstå en del taktiske begreper og kunne 

relatere disse til en spillsituasjon 

 De skal se nytten av tekniske ferdigheter i samspillet 

 Utvikle evnen til toleranse, respekt og disiplin.  

Spillerne får enkle ansvarsoppgaver 
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Trenings og kamptilbud 

 

 2 fellestreninger pr. uke + 1 fellestrening på tvers 

 Kamper i kretsserie 

 Deltakelse i turneringer og cuper både vår og høst 

 Garderobekultur må oppfordres for å bygge et sosialt miljø 

 

Anbefalte cuper 

 

 MIF cup på våren 

 Alle lag skal delta i Norway cup det året de fyller 12 

 Skrim cup på høsten 

 

Taktisk-teknisk påvirkning 

 

Mye ballkontakt i spill (3-5 spillere på hvert lag) 

Vektlegge følgende teknikker 

 mottak 

 pasning 

 skudd 

 finter 

Begynne å trene en teknikk sammen med en annen 

 mottak-pasning 

 mottak-skudd 

 pasning-skudd 

 pasning-mottak-skudd 

 føre-finte-føre-skudd 

 

 Godt pasningsspill vektlegges i spill 

 Overblikk hos ballfører og bevegelse hos medspiller 

 Bevegelsesteknikk i forhold til fotballen trenes 

 Ferdighetsmerket kan legges inn i opplæringen og stimulere 

til egentrening 
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Fysisk påvirkning 

 

 Koordinasjons- og tøyningsøvelser brukes fast på alle 

treninger 

 Hurtighets- og spensttrening i korte sekvenser 

 Spesialtrening for utholdenhet og styrke skal ikke startes 

enda 

 

Råd til gjennomføring 

 

 Gi mye ros, kritiser aldri. Få til en hyggelig tone.  

Det er lov å gjøre feil 

 Gå foran med et godt eksempel.  

Barna legger mer merke til det du gjør enn det du sier 

 Gi korte, klare meldinger og kom raskt i gang med 

aktivitetene 

 Snakk med enkeltspillerne mer enn til hele gruppen.  

Bruk gjerne navn ved kommentarer. 

 La spillerne spille på forskjellige plasser på banen(rullering) 

 La alle spille like mye i kamp 

 Vær en grensesetter i forhold til holdningsmålene ovenfor 

 Vektlegg den tekniske delen av fotballferdighetene 

 Det er viktig at treneren stiller krav til utførelse og ikke 

tillater slurvete utførelse.  

 Korrekt øvingsbilde letter innlæring. Vi må tenke kvalitet ikke 

kvantitet. Det er bedre med tre riktige repetisjoner enn 

«bare» 10 repetisjoner 

 

Laguttak - lagsammensetning 

 

 Lagene settes fortsatt opp med flest mulig antall lag 

 Fordeling slik at alle får lik spilletid gjennom sesongen 
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13-16 ÅR (9’ER OG  11’ER), UNGDOMSFOTBALLEN 

 

Retningslinjer for ungdomsfotballen  

 Tilrettelegge for en inkluderende ungdomsfotball der 

deltakelse i fotballspill her og nå er det viktigste, uten tanke 

på framtidig karriere/ prestasjoner 

 Tilrettelegge slik at ungdom gis innflytelse/medbestemmelse 

i utformingen av aktiviteten, og på den måten får trening i å 

ta ansvar for seg selv og andre 

 Tilrettelegge for å få med flest mulig lengst mulig.  

 Tilrettelegge for at unge spillere med spesielle 

forutsetninger, ferdigheter, innstilling og vilje skal kunne få 

utviklet sitt potensial over tid til beste for rekruttering til 

norsk toppfotball 

 Utvikle et så godt og differensiert konkurransetilbud at både 

trivsel og prestasjonsutvikling fremmes 

 Utvikle konkurransetilbudet slik at en bruker større deler av 

året før sesongen, deler av sommerferien og høstmånedene 

 Ivareta foresatte som aktive ressurser rundt ungdomslagene 

 En trener pr aldersgruppe skal ha fullført C-lisens kurs i regi 

av NFF. Medtrenere bør ha C-lisens delkurs 3 og/eller 4. 

 

Karakteristiske utviklingstrekk 

 Store forskjeller i fysisk og mental utvikling 

 Enkelte har kraftig lengdevekst 

 Motorikken er i god utvikling 

 Konsentrasjonsevnen er i god utvikling 

 Mange er psykisk labile 

 Kreativiteten er i god utvikling 

 Spillerne er ærgjerrige og lærevillige 

 Holdninger dannes lett 

 Spillerne blir prestasjonsbevisste 

 Stor variasjon i prestasjonsevne og humør 

 Opptatt av rettferdighet 
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Sportslige mål 

 Fortsatt breddefotball - alle skal få et tilbud om trening og 

kamper 

 Utvikle tekniske ferdigheter og bedre spillernes evner til å ta 

taktiske valg 

 Være målbevisst på trening 

 Det arbeides kontinuerlig med læringsmål for den enkelte 

spilleren 

 Utvikle lag- og klubbtilhørighet 
 

Trenings- og kamptilbud 

 3 obligatoriske treninger pr. uke og en frivillig. Da kan de 

som ønsker få 3 økter i uka. I tillegg tilbys et ivrig tilbud med 

en 4.økt i uka. 

 Forholdet mellom trening og kamp bør være minst 2:1, det vil 

altså si minst to treninger for hver kamp 

 Treningstilbud gis også i perioden oktober-november. 

Desember treningsfri. 

 Ha faste treningstider, også i sommerferien, gjerne på tvers 

av lagene. 

 Ha 2-3 faste trenere-ledere, samt benytte annen trenere-

kompetanse for å få nye impulser. Minimum en trener med 

gode kunnskaper og erfaring fra aldersbestemte lag og ha 

minimum C-lisens trener kompetanse 

 Kamper i kretsserie 

 Husk at kamparenaen kan brukes som en læringsarena! 

 Deltakelse i turneringer og cuper både vår og høst 

 Garderobekultur må oppfordres for å bygge et sosialt miljø 
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Taktisk/teknisk opplæring 

 Arbeidet med å utvikle tekniske ferdigheter fortsetter 

 Ferdigheter i mottak/medtak, skudd, finter, kortpasning og 

langpasning må utvikles videre 

 Utfordre spillerne til å utnytte de tekniske ferdighetene sine 

til beste for laget (den taktiske siden av spillet) 

 Keeperne fortsetter spesialtrening i egne keeperøkter som 

arrangeres av klubben. 

 Sentrale prinsipp for forsvar og angrep legges inn i treninga 

 1 mot 1 og 2 mot 1-situsjoner trenes for å bygge 1 forsvarer 

og 1angriper ferdigheter 

 Gjennomføring av korte fotballteori økter 

 

Fysisk påvirkning 

 Lett styrketrening kan startes med kroppen som belastning. 

Trene mage, rygg, ankel, kne, hofteledd og skuldre/armer. 

Utføres gjerne som en styrkesirkel med varighet på 10-15 

min. Erfaringer viser at dette er skadeforebyggende, samt at 

det bedrer koordinasjonsevnen 

 Utholdenhetstrening vil spillerne få gjennom intensivt spill, 

men trenerne kan oppfordre spillerne til en skitur, løpetur 

eller svømmetur i uka 

 Hurtighetstrening legges inn minst en gang i uka, 10-15 

minutter 

 Nedjogging og uttøyning/bevegelighetstrening gjennomføres 

under/etter alle treninger og kamper 

 Koordinasjonsøvelser er fortsatt viktig 

 

Råd til gjennomføringa  

 Målsettinger for laget gjøres kjent for spillerne: 

o Målsettinger for året 

o Læringsmål for den enkelte trening 

 Tren spillerne i det å stille krav til seg selv 

 Ros spillere som er konsentrerte og viser ansvar på treninga 

 Still krav til teknisk utførelse 

 Utvikling av den enkelte spilleren er fortsatt viktigere enn 

lagsresultatet
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Laguttak - lagsammensetning 

 Årsklassen 15-16 år trener sammen. Dersom antallet utøvere 

er stort nok, stiller klubben med to lag. Årsklassene 13-14 år 

trener på ulike tidspunkt for å kunne få til hospitering. 

o På 15-16 år settes gruppene sammen uavhengig av alder. 

Mht. sammensetting av gruppene skal det skje en 

totalvurdering av den enkelte spiller ift holdning, 

treningsvilje, fotballferdighet, talent og motivasjon 

 Stammen i treningsgruppen utgjør vårt førstelag i årsklassen. 

Resten spiller på vårt andrelag. Fortsatt gjelder regelen om at 

vi skal gi et kamptilbud for alle som regelmessig driver 

fotballtrening i IL Skrim. 

 Generell kommentar er at Skrim tilstreber å ha rene 

årsklasser så lenge som mulig. Det er det beste for miljøet og 

forebyggende i forhold til forfall. Når situasjoner oppstår der 

et lag har stort frafall er sammenslåing en selvfølgelighet. 

 

Aktiviteter 

 Spill i mindre grupper (2-5 på hvert lag) 

 Legg inn betingelser i øvelsene (to tilslag osv.) 

 Velg sammensatte øvelser der teknikken settes inn i en 

taktisk sammenheng 

 Sentrale begrep å lære inn: 

o 1.forsvarer, 2.forsvarer, 3.forsvarer, press og sikring 

o 1.angriper, 2.angriper og 3. angriper 

o riktig spillavstand (dybde, bredde) 

o gjennombrudd, bevegelse uten ball, samhandling 

 

Anbefalte cuper 

 

 På alle cuper oppfordres foresatte til å delta. 

 Vår: 2 stk. MIF cup (7'er), Bredesen cup (5'er), Halsen cup 

(11'er) eller Drammens cup (11'er) 

 Sommer: Sandar cup.  

For den eldste årgangen, Dana cup 

 Høst: Gimletroll cup (fedre deltagelse) 
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17-19ÅR UNGDOMSFOTBALLEN 

 

Karakteristiske utviklingstrekk 

 Ekstrem vekstperiode 

 Guttene utvikler større muskelstyrke enn jentene 

 Koordinasjon i fin utvikling 

 Sterk vekst i kretsløpsorganene 

 Variabel opptreden og overraskende atferd. Usikker, sjenert, 

tøff utad, åpen aggresjon 

 Tåler store fysiske belastninger, men trenger lang 

restitusjonstid 

 Kreativiteten i utvikling 

 Sterke sosiale behov 

 De fleste guttene er midt i puberteten (pubertet preger 

ungdommene) 

 Økt interesse for det annet kjønn 

 

Sportslig mål  

 Fortsatt breddefotball - alle skal få et tilbud om trening og 

kamper 

 Skape et treningsmiljø der man forstår hva som må til for å 

bli en god idrettsutøver 

 Utvikle hele mennesket - der fotballen blir satt inn i sin rette 

sammenheng 

 Sørge for at alle som vil får et trenings- og kamptilbud 

 Utvikle tekniske ferdigheter og bedre spillernes evner til å ta 

taktiske valg og bruke kreativitet riktig 

 Være målbevisst på trening 

 Det arbeides kontinuerlig med læringsmål for den enkelte 

spilleren 

 Utvikle lag- og klubbtilhørighet.  
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Organisering 

 Alle har felles treningstid og trenere 

 2-3 trenere knyttes til hele gruppen 

o En trener knyttes til gruppen fast over flere år. Dette må 

være en trener med gode kunnskaper og erfaring fra 

aldersbestemte lag og ha minimum C-lisens trener 

kompetanse. 

o De andre trenerne kan rykke opp fra aldersgruppen under 

 2-3 lagledere knyttes til gruppen. Begge kjønn bør være 

representert 

 

Trenings- og kamptilbud 

 2-3 treninger pr uke gjennom hele året, med innlagt 

periodisering. I tillegg tilbys et ivrig tilbud med en 4.økt i uka. 

 Hospitering med A-laget inntil 1 trening pr uke utenom 

treninger med eget lag 

 I kampsesong maksimalt 3 kamper pr annen uke 

 Forholdet mellom trening og kamp bør være minst 2:1, det vil 

altså si minst to treninger for hver kamp 

 Trenings- og kamptilbud må på dette nivået i langt større 

grad stimulere utviklingen til den enkelte utøver, og tilpasses 

den enkelte  

 

Aktiviteter  

 Aktivitetene er stort sett som for aldersgruppen under, men 

kravene til tempoet må øke. 

 Spill fortsatt i mindre grupper (3-5 på hvert lag) 

 Legg inn betingelser i øvelsene (to tilslag osv.) 

 Velg sammensatte øvelser der teknikken settes inn i en 

taktisk sammenheng 

 Sentrale begrep å lære inn 

o 1.forsvarer, 2.forsvarer, press, sikring 

o Riktig spillavstand (dybde, bredde) 

o Gjennombrudd, bevegelse uten ball, samhandling 

 

Anbefalte cuper 

 

 Vinter: Best I byen cup, Bredesen cup 

 Sommer: Dana cup m/familie 

 Høst: Gimletroll cup (fedre deltagelse) 
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Taktisk-teknisk påvirkning 

Teknisk trening må vektlegges sterkt med hensyn til 

 Mottak/medtak, pasning og skudd bør trenes hele tiden, 

mens resten bør inngå i perioder. Dette bør gå fram av 

aktivitetsplanen 

 Mottak/medtak/vending - retningsbestemt, vær orientert på 

forhånd, ha neste trekk klart 

 Pasning – kort og lang - ballbesittelse eller gjennombrudd. 

Pasning i forhold til medspillers bevegelse 

 Skudd - når skyte, og hvor i målet. Velg rett teknikk 

 Takling - når takle, når presse 

 Heading 

 Finte - hvilken finte hvor på banen. Risikovurdering 

 1 mot 1 - finter 

 2 mot 1 - veggspill, overlapp, ballovertakelse taktiske valg 

ved den enkelte ferdighet 

 1.forsvarer, 2.forsvarer, 3.forsvarer, press, sikring, dekke 

rom 

 Riktig spilleravstand (dybde/bredde) i ledd og mellom ledd 

 Gjennombrudd, ballbesittelse, bevegelse uten ball, 

samhandling 
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Fysisk påvirkning 

 Står sentralt for aldersgruppen 

 Periodisering av trening vektlegges 

 Hver enkelt spiller bør få et eget opplegg for dette ut fra 

individuelle behov 

 Perioden oktober til februar utnyttes aktivt til å forbedre 

utholdenhet, styrke, spenst, hurtighet og koordinasjon 

 I perioden mars- september bør det fysiske nivået kun holdes 

vedlike 

 Styrketrening bør legges inn 2 gang i uka utenom 

kampsesongen og vedlikeholdes 1 gang i uka i kampsesong 

 Intervalltrening legges inn 1-2 gang i uka, som kortbanespill 

4 x 4 minutter 

 Hurtighetstrening legges inn minst 1 gang i uka, 10-15 

minutter. Samarbeid gjerne med trenere fra andre 

idrettsmiljøer 

 Bevegelsestrening bør avslutte alle treninger, samt legges inn 

under pauser i treninga.  

 Rolig langtur på ski, løping eller svømming legges inn 

utenom fellestreningene 

 

Laguttak - lagsammensetning 

 Årsklassene trener sammen. Dersom antallet utøvere er stort 

nok, stiller klubben med to lag. 

 Gruppene settes sammen uavhengig av alder. Mht. 

sammensetting av gruppene skal det skje en totalvurdering 

av den enkelte spiller; 

o Holdning 

o Treningsvilje 

o Fotballferdighet 

o Talent 

o Motivasjon 

 Stammen i treningsgruppen utgjør vårt førstelag i årsklassen. 

Resten spiller på vårt andrelag. Fortsatt gjelder regelen om at 

vi skal gi et kamptilbud for alle som regelmessig driver 

fotballtrening i IL Skrim. 

 Generell kommentar til Laguttak - lagsammensetning og 

Organisering. Skrim tilstreber å ha rene årsklasser så lenge 

som mulig. Det er det beste for miljøet og forebyggende i 

forhold til forfall. Når situasjoner oppstår der et lag har stort 

frafall er sammenslåing en selvfølgelighet. 
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Råd til gjennomføringa 

 

 Sentralt i aktiviteten bør kvalitet, ansvar og humør 

 Stikkord for opplæring bør være 

o Soneforsvar 

o "Spillende lag" 

o Stor bevegelse i laget 

 Spillerne bør fortsatt få lære seg flere roller i laget, husk de 

stadig er under utvikling på alle områder 

 Ta hensyn til at det er store forskjeller mellom spillerne med 

hensyn til ferdigheter og modning. Lik behandling av alle kan 

være urettferdig 

 Utvikling av enkeltspilleren er fortsatt viktigere enn lagets 

resultat, selv om det alltid er morsomt å gå seirende av banen 

 Evaluering av utviklingsmålene for å synliggjøre resultatet av 

arbeidet. Ref målskjema nevnt tidligere. Hvilke mål har 

spilleren, hvordan skal de evalueres? 

 Treneren må bruke tid til å periodisere uke-aktiviteten for de 

mest brukte spillerne, slik at det blir ei fornuftig belastning 

 De som vil satse på å bli A-spillere må gjennomføre 

egentrening i forhold til sine utviklingsmål 
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SENIOR 

 

Spillefilosofi 

 Skrim ønsker å være et spillende lag, ballen langs bakken 

 Spillet starter med utspill fra keeper langs bakken til forsvar 

 Det skal alltid være flere spillalternativer (2-3) foran ballfører 

 Sentral midtbane skal balansere laget offensivt og defensivt 

 Backer og indreløpere skal skape stor bevegelse i laget 

 Offensivt skal det være tempo og den ekstra innsatsen 

 

Sportslig mål 

 På dette nivået skal handlingsvalg og handling knyttes nært 

opp til basisferdigheter og taktisk forståelse knyttes nært opp 

til tekniske ferdigheter  

 Spillerne settes i spillsituasjoner der de må ta sjølstendige 

valg og gjennom det fremme kreativiteten og sin egen 

spilleforståelse og legge opp til en spillestil der vi ofte 

kommer til avslutninger 

 Skape et treningsmiljø der man forstår hva som må til for å 

bli en god idrettsutøver 

 Utvikle hele mennesket - der fotballen blir satt inn i sin rette 

sammenheng 

 Sørge for at alle som vil får et trenings- og kamptilbud 

 Være målbevisst på trening 

 Det arbeides kontinuerlig med læringsmål for den enkelte 

spilleren 

 Utvikle lag- og klubbtilhørighet.  
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Organisering 

 Alle seniorlag skal ha autonome treningstider, trenere og 

lagledere 

 2-3 trenere knyttes til A-laget 

 En trener knyttes til gruppen fast over flere år. Dette må være 

en trener med gode kunnskaper og erfaring og ha minimum 

C-lisens trener kompetanse, men helst B-lisens. 

 1 trener knyttes til andre seniorlag 

 1-2 lagledere knyttes til hvert lag. Begge kjønn bør være 

representert 

 

A-lag trenings- og kamptilbud 

 2-4 treninger i uka fra januar til oktober 

 1-2 treninger november-desember 

 Vintercup i januar-mars 

 Treningsleir 2-4 uker før seriestart 

 Seriekamper i 3-5.divisjon 

 

B-lag trenings- og kamptilbud 

 Lag etableres hvis det er nok spillere som forplikter seg 

 1 trening i uka fra januar til desember 

 Seriekamper i 5-7.divisjon  
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Oldboys- og/eller veteranlag trenings- og kamptilbud 

 Lag etableres hvis det er nok spillere som forplikter seg 

 1 trening i uka fra januar til desember 

 Seriekamper i oldboy og/eller veteran serien 

 

Trimgruppe 

 Etableres hvis det ikke etableres B, oldboys- og/eller 

veteranlag 

 1 trening i uka fra januar til desember 

 

Taktisk-teknisk påvirkning 

Teknisk trening må vektlegges sterkt med hensyn til 

 Mottak/medtak, pasning og skudd bør trenes hele tiden, 

mens resten bør inngå i perioder. Dette bør gå fram av 

aktivitetsplanen 

 Mottak/medtak/vending - retningsbestemt, vær orientert på 

forhånd, ha neste trekk klart 

 Pasning – kort og lang - ballbesittelse eller gjennombrudd. 

Pasning i forhold til medspillers bevegelse 

 Skudd - når skyte, og hvor i målet. Velg rett teknikk 

 Takling - når takle, når presse 

 Heading 

 Finte - hvilken finte hvor på banen. Risikovurdering 

 1 mot 1 - finter 

 2 mot 1 - veggspill, overlapp, ballovertakelse taktiske valg 

ved den enkelte ferdighet 

 1.forsvarer, 2.forsvarer, 3.forsvarer, press, sikring, dekke 

rom 

 Riktig spillavstand (dybde/bredde) i ledd og mellom ledd 

 Gjennombrudd, ballbesittelse, bevegelse uten ball, 

samhandling 
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Fysisk påvirkning 

 Periodisering av trening vektlegges 

 Hver enkelt spiller bør få et eget opplegg for dette ut fra 

individuelle behov 

 Perioden oktober til februar utnyttes aktivt til å forbedre 

utholdenhet, styrke, spenst, hurtighet og koordinasjon 

 I perioden mars- september bør det fysiske nivået kun holdes 

vedlike 

 Styrketrening bør legges inn 2 gang i uka utenom 

kampsesongen og vedlikeholdes 1 gang i uka i kampsesong 

 Intervalltrening legges inn 1-2 gang i uka, som kortbanespill 

4 x 4 minutter 

 Hurtighetstrening legges inn minst 1 gang i uka, 10-15 

minutter. Samarbeid gjerne med trenere fra andre 

idrettsmiljøer 

 Bevegelsestrening bør avslutte alle treninger, samt legges inn 

under pauser i treninga. 

 Rolig langtur på ski, løping eller svømming legges inn 

utenom fellestreningene 

 

Råd til gjennomføringa 

 Sentralt i aktiviteten bør kvalitet, ansvar og humør stå 

 Stikkord for opplæring kan være 

o soneforsvar 

o "spillende lag" 

o stor bevegelse i laget 

 Spillerne bør fortsatt få lære seg flere roller i laget 

 Utvikling av enkeltspilleren er fortsatt viktigere enn lagets 

resultat, selv om det alltid er morsomt å gå seirende av banen 

 Evaluering av utviklingsmålene er vesentlig for å synliggjøre 

resultatet av arbeidet. Hvilke mål har spilleren, hvordan skal 

de evalueres og hvilke utvikling har spilleren hatt ? 
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Laguttak - lagsammensetning 

 Gruppene settes sammen uavhengig av alder. Sammensetting 

av gruppene skal skje etter en totalvurdering av den enkelte 

spillers: 

o Holdning 

o Treningsvilje 

o Fotballferdighet 

o Talent 

o Motivasjon 
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DOMMERE 

 

Klubben ønsker å tilrettelegge for at de som ønsker, kan få være 

dommere i klubben. Skrim fotball ser at å utvikle klubbdommere er 

med å utvikle spilleren også på en bedre måte.  

Vi rekrutterer derfor dommere gjennom: 

 Alle spillere fra 13 årslaget gjennomfører klubbdommerkurs 

 Kurs kjøres av instruktør fra kretsen  

 Ansvar Dommerkoordinator. 

 

 Rekruttdommerkurs tilbys fra fylte 15 år 

 Kurs kjøres av kretsen 

 Ansvar Dommerkoordinator. 

 

Der dommere også spiller gjelder følgende prioritering. 

Å spille kamp går foran dommeroppdrag. 

Dommeroppdrag går foran trening i eget lag. 

Dommere får autorisasjon som kretsdommer, etter vurdering fra 

Buskerud Fotballkrets. 

Alle kretsdommere skal tegne kontrakt med Skrim fotball.  

Ansvar er Dommerkoordinator. 

Dommere som ønsker kan satse på aktive dommerkarriere. 

Dommere blir flyttet opp i divisjonsnivåene etter innstilling fra 

dommerkomiteen i Buskerud Fotballkrets. 
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ANBEFALTE VERKTØY OG NETTSTEDER 

 

Treningsøkta er en database og planleggingsverktøy for treninger. 

Der ligger det øvelser og utdanningsprogram som er utarbeidet av 

NFF for alle alderstrinn. Tilgang til www.treningsokta.no fås ved å 

kontakte Sportslig leder eller en av klubbens treneransvarlig. 

sportsligutvalg@ilskrim.no  

Det vil bli gjennomført opplæring og bruk gjennom klubbens 

trenerforum.  

Youtube kommer stadig med mer og bedre videosnutter der man 

kan hente inspirasjon og ideer. 

Fotballforbundets (www.fotball.no) og trenerforeningens 

(www.trenerforeningen.no) nettsider vil også ha nyttig stoff liggende 

tilgjengelig for alle våre trenere.  

  

http://www.treningsokta.no/
mailto:sportsligutvalg@ilskrim.no
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