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" Flest, Lengst, Best "



Visjon: Idrettslagets visjon er å være «Best på inkludering og trivsel».

Virksomhetsidé: Lier IL skal være et sosialt samlingspunkt for idrettsglede i Lier. 
Vi er et breddeidrettslag som skal tilby sunn fysisk aktivitet, gjennom et godt 
trenings- og utviklingsmiljø for alle. Vi ønsker å inkludere flest mulig, lengst 
mulig.

Verdier: Idrettslagets grunnverdier er Omtanke, Entusiasme, Idrettsglede og 
Fair play

Sportsplanen til Lier IL Fotball skal gi alle involverte i fotballen i Lier IL en `blå 
tråd` for aktiviteten fra barn til voksen.

Lier skal ha hovedfokus på å skape en god og utviklende aktivitet for alle 
aldersgrupper, hvor spilleren alltid er i sentrum

Alle lag i Lier skal ha hovedfokus på å utvikle lag og spillere gjennom fokus på 
gode holdninger, godt pasningsspill og lagånd.

Visjon, virksomhetsidé og verdier



Barnefotball  6 – 9 år

Ballbehandling og god oppførsel
Spilleglede

Organisering

Trening

• Min. 1 trener pr.7 barn.
• Alle spillere skal ha en ball hver
• Engasjer flere i rollene rundt laget. Konkrete oppgaver til 

flere personer skaper et godt lag!
• Meld på nok lag for å få mest mulig spilletid. Anbefalt 5-6 

spillere i 3`er fotball og 7-8 spillere i 5`er fotball
• Melde på rene jentelag med en gang.
• Lagsammensetningen skal ta utgangspunkt i prinsippet om 

jevnbyrdighet.

• 1 times økt 1-2 ganger pr. uke
• Mest mulig aktivitet med ball!
• 1 ball til hver i starten av hver trening
• Korte sekvenser med «samspillsøvelser»
• MYE smålagsspill (1v1, 2v2, 3v3)
• Avslutninger

Fokus



Barnefotball  10 – 12 år

Pasningsspill – Vinne ball – God oppførsel
Spilleglede

Organisering

Trening

• Min. 1 trener pr.10 barn.
• Alle spillere skal ha en ball hver
• Meld på nok lag for å få mest mulig spilletid. Anbefalt 9-10 

spillere på 7'er lag og 12-13 spillere på 9`er lag.
• Lagsammensetningen skal ta utgangspunkt i prinsippet om 

jevnbyrdighet.

• 1,5 times økt 2 ganger pr. uke
• Differensiering i treningsøkta.
• Legge inn "spilleklar" i forkant av treningstiden
• Mest mulig aktivitet med ball. Erstattes med hurtighet, 

koordinasjon og balanse.
• 1 ball til hver i starten av hver trening
• Fokus på pasningsspill og samspillsøvelser
• MYE smålagsspill (3v3, 5v5)
• Avslutninger
• Alltid vinne tilbake ballen fort når vi ikke har den!

Fokus



Ungdomsfotball   13 – 14 år

Lagspill – Samspill – God oppførsel - Vinne ball
Spilleglede

Organisering

Trening

• Min. 1 trener pr.10 spillere.
• Meld på nok lag for å få mest mulig spilletid. Anbefalt 12 

spillere på 9'er lag og 15 spillere på 11'er lag.
• Felles treningsgruppe, med mulighet for inndeling i 1'ste 

og 2'ndre lag i kampsammenheng.

• 1,5 times økt 2-3 ganger pr. uke
• Legge inn "spilleklar" i forkant av treningstiden
• Pasningsøvelser – oftest med motstand
• Fokus på pasningsspill og samspillsøvelser
• MYE smålagsspill (4v4 - 7v7)
• «Quick-feet» trening
• Alltid vinne tilbake ballen fort når vi ikke har den!

Fokus



Ungdomsfotball  15 - 19år

Lagspill – Samspill – God oppførsel - Vinne ball
Spilleglede

Organisering

Trening

• Min. 1 trener pr.10 spillere.
• Felles treningsgruppe, med mulighet for inndeling i 1'ste 

og 2'ndre lag i kampsammenheng.

• 1,5 times økt 3-4 ganger pr. uke
• Legge inn "spilleklar" i forkant av treningstiden
• MYE øvelser sammen med andre og med motspillere
• MYE spill aktivitet (4v4 - 8v8)
• «Quick-feet» trening
• Alltid vinne tilbake ballen fort når vi ikke har den!
• Økt fokus på å vinne kamper, men ikke på bekostning av 

Lier sin spillestil.

Fokus



Voksenfotball

Gode resultater med utviklende spillestil.

Målsetting

• A-lag kvinner: 1.div innen 2020
• A-lag menn: Godt etablert lag innen 2020

Lagene skal nå sine mål med hovedtyngden av spillergrupper 
med spillere fra Lier!

Fokus



Hovedprioritet er å følge lag i egen aldersgruppe

Hospitering skal ikke foretas før det året spilleren 
fyller 11 år.

11-12 åringer kan trene med aldersgruppe over og 
spille noen kamper.
Må ikke gå på bekostning av egen aldersgruppe.

13-14 åringer kan trene og spille kamper med eldre 
aldersgrupper. Kan i enkelte tilfeller prioritere laget i 
eldre aldersgruppe

15-16 åringer kan flyttes permanent til lag i eldre 
aldersgrupper

ALLE tilfeller skal informeres om til Sportslig utvalg 
som i samspill med spiller og trenere skal komme til 
enighet om hospiteringen.

Kriterier 
1. Holdning
2. Treningsiver / oppmøte
3. Ferdighet

Hospitering



Trener i Lier IL

Se ALLE spillere på ALLE treninger

Er til for SPILLERNE

Fokus på UTVIKLING

Kompetanse

• 7-9 år: NFF Grasrottrener – delkurs 1
• 10-12 år: NFF Grasrottrener – delkurs 2
• 13-15 år: NFF Grasrottrener – alle delkurs
• 16-19 år: NFF Grasrottrener – alle delkurs
• Senior: UEFA B-lisens

Fokus



Trener i Lier IL

Kompetanse

Trenersamlinger:
Viktig at alle trenere stiller på Trenersamlinger som 
arrangeres av klubben – for å skape en felles 
forståelse av aktiviteten i Lier og påfyll av 
kompetanse.

Treningsøkta.no
Treningsøkta.no er et strålende verktøy for å både 
gjøre treningene enda bedre samtidig som det gjør 
planleggingen av treningene enklere.

Alle trenere i Lier IL skal ha en bruker i Treningsøkta.  
Har du ikke en bruker så ta kontakt med Sportslig 
utvalg som ordner dette.



Fair Play

- snakke med spillerne om Fair Play, respekt, verdier og holdninger 
før, under og etter sesongen

- bidra til at Fair Play hilsen gjennomføres før og etter alle kamper

- være ett forbilde som tar avstand fra mobbing, rasisme og all 
annen dårlig oppførsel.

- bidra til at alle trives og har det GØY med fotballen

- bidra til å tape og vinne med samme sinn

Trenerne skal -



Fair Play

- vise respekt for treneren, dommeren og spillets regler

- vise respekt for laget og lagkameratene sine

- vise respekt for sine motspillere

- møte presis til trening, kamper eller andre avtaler

- ikke være med på mobbing, rasisme eller annen dårlig oppførsel

- bidra til at alle trives og har det gøy med fotballen

- bidra til å kunne tape og vinne med samme sinn

Spillerne skal -



Fair Play

- støtte opp om klubbens arbeid 
Gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn

- møte fram til kamper og treninger
Du er viktig både for spillerne og miljøet.

- gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang
Dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge.

- ta ansvar for kampmiljøet
Gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play.

- respektere trenerens kampledelse
Konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.

- respektere dommerens avgjørelser
Selv om du av og til er uenig!

Det er ditt barn som spiller fotball
Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller!

Foreldrene skal -


