Lier IL Fotball

Sportsplan
Flest mulig – lengst mulig – best mulig
Best på inkludering og trivsel
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Celine Granli, toppspiller fra Lier IL.

Visjon – Best på inkludering og trivsel
• I Lier IL Fotball fokuserer vi ikke bare på fotballspillere, vi er opptatt av å ta vare
på menneske. Alle spillere, trenere, lagledere og øvrige medlemmer skal føle seg
velkommen i vår klubb.
• 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. Vi ønsker å inkludere flest mulig, lengst mulig, best mulig.
• Uansett ambisjon, nivå og forutsetninger skal Lier IL Fotball tilrettelegge for
absolutt alle som ønsker å spille fotball.
• Vi ønsker å tilrettelegge slik at det er mulig å ha et livslangt engasjement i Lier IL
Fotball, fra barnefotballen til ungdoms- og seniorfotballen, samt engasjement og
andre verv når man en dag blir foreldre til nye fotballspillere i Lier IL.
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Verdier
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• Medlemmer i Lier IL Fotball skal oppleve glede i møte med fotballen. Spillere skal oppleve mestring og
motiverende trenere og foreldre med godt humør på Tranby Idrettspark.
• Medlemmer i Lier IL Fotball skal oppleve omtanke fra alle i klubben. Vår visjon; å være best på trivsel og
inkludering, gjelder alle spillere, trenere, lagledere, ansatte og andre som har verv i klubben.
• Alle medlemmer og organer i Lier IL Fotball skal ha fokus på utvikling. Det vil si at vi alltid er opptatt av
hva som kan gjøre oss litt bedre enn det vi var i går.

Kristoffer Helgerud, tidligere toppdommer fra Lier IL.

Struktur
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Lier IL - Hovedstyret
Andre idretter og
BIG

Lier IL Fotball v/
Fotballstyret

Sportslig Utvalg
Andre idretter

Lier IL Fotball

BIG

Fotball
Ski
Håndball

Allidrett

10 år +

6 år
3 år

• Fotballgruppa er en særgruppe underlagt Lier IL hovedstyret.
Lederen for fotballen representerer Lier IL Fotball i hovedstyret.
• Sportslig leder i Lier IL Fotball representerer sportslig utvalg i
fotballstyret.
• Fra barn er 3 år er de underlagt BIG (barneidrettsgruppa). De første
årene driver man med allidrett før man sirkulerer mellom fotball, ski
og håndball fra man er 6 til 10 år.
• Fra 10 år er man i særidrettene og de som ønsker å spille fotball
videre blir en del av Lier IL Fotball, eller fotballgruppa.
• Fotballaktiviteten for kullene under 10 år blir også fulgt opp av
fotballgruppen som en del av et godt samarbeid med BIG.
Fotballgruppen bistår med oppstart av nye fotballkull på 6 åringer,
og trener- og lagoppfølging på blant annet GA. I tillegg arrangerer
fotballgruppen aktiviteter, cup, FFO og fotballskole for disse BIGkullene.

Blå tråd
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• Blå tråd er et begrep som omfatter hvordan vi i Lier IL Fotball er klubbstyrt. Klubben er sjef og alle går
i samme retning.
• I Lier IL Fotball følger vi et utviklingsløp fra man er 6 år helt opp til seniorfotballen.
• Vi følger et årshjul for all aktivitet og virksomhet som er fastbestemt før året starter.
• Sportslig Utvalg har siste ord i sportslige avgjørelser inn mot sportsplan, akademi, fotballskole,
hospitering, differensiering og det sportslige tilbudet i klubben.
• Fotballstyret tar viktige avgjørelser og styrer den daglige driften av Lier IL Fotball.

Lierlaget
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• Lierlaget har sterke foreldregrupper med trenere, lagleder, sosial-ansvarlig og dugnadsansvarlig.
• Lierlaget består av foreldregrupper som bruker våre kommunikasjonskanaler på spond, messenger,
facebook og treningsøkta.
• Lierlaget stiller alltid med kampvert på hjemmekamper.
• Foreldrene på Lierlaget heier på laget, har respekt for dommere og motstandere, samt lar trenerne stå for de
taktiske beskjedene. Foreldrene står med et stykke unna trener- og spillerbenken.
• Alle lag i fotballgruppen har en hovedtrener som leder den sportslige organiseringen.

Anbefalinger for når vi slår sammen lag
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Alder

Antall barn

Anbefalinger trening

Anbefalinger kamp

6 år

Mindre enn 20
Mellom 20 og 30
Flere enn 30

Felles gruppe
Trenergruppa vurderer
Fordel gruppa etter skoler

Jevnbyrdige lag, skolelag vurderes, «venn(inne) på laget»
Jevnbyrdige skolelag
Jevnbyrdige skolelag

7 år

Mindre enn 20
Mellom 20 og 30
Flere enn 30

Felles gruppe
Trenergruppa vurderer
Fordel gruppa etter skoler

Jevnbyrdige lag, «venn(inne) på laget»
Jevnbyrdige skolelag
Jevnbyrdige skolelag

8 år

Mindre enn 20
Mellom 20 og 30
Flere enn 30

Felles gruppe
Trenergruppa vurderer
Fordel gruppa etter skoler

Jevnbyrdige lag, «venn(inne) på laget»
Jevnbyrdige lag, «venn(inne) på laget»
Jevnbyrdige skolelag

9 år

Mindre enn 20
Mellom 20 og 30
Flere enn 30

Felles gruppe
Felles gruppe
Trenergruppa vurderer

Jevnbyrdige lag, «venn(inne) på laget»
Jevnbyrdige lag, «venn(inne) på laget»
Trenergruppa vurderer

10 år

Mindre enn 20
Mellom 20 og 30
Flere enn 30

Felles gruppe
Felles gruppe
Felles gruppe

Jevnbyrdige lag, «venn(inne) på laget»
Jevnbyrdige lag, «venn(inne) på laget»
Jevnbyrdige lag, «venn(inne) på laget»

Når man kommer inn i fotballgruppa er det alltid én treningsgruppe og jevnbyrdige lag(topping kommer senere).

Liertreneren
• Kommer alltid forberedt til trening.
• Har planlagt fotballtreningen med påmeldinger fra Spond.
• Fører oppmøtestatistikk.
• Er lojal mot klubben og de sportslige prioriteringene, samt retningslinjer.
• Følger Fair-Play prinsipper.
• Deltar på trenerforum og trenerveileder-tiltak.
• Lever etter våre verdier; glede, omtanke og utvikling.
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Liertreneren - kompetanse
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• Kompetanse hos trenere er en av de viktigste faktorene for at barna skal oppleve trygghet, mestring og
utvikling i klubben. Lier IL - Fotball anbefaler at trenere følger klubbens plan for formell
trenerkompetanse, og gjennomfører følgende moduler i Grasrottrenerkurset i løpet av det første året i den
enkelte spillformen;
•
•
•
•

3`er fotball – delkurs 1
5`er fotball – delkurs 2
7`er fotball – delkurs 3
9`er/11`er fotball – delkurs 4

Ung trener
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• Ung trener er et prosjekt der vi følger opp unge trenere og instruktører.
• Disse bidrar og coaches i våre tiltak, arrangementer og FFO slik at de kan ta over noen av kullene våre.
• Klubbens trenerveileder følger opp disse.

Lierspilleren
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• Skal være kjent med hvordan man spiller fotball i Lier, og gjenkjenne likheter i treningsprosessen på
forskjellige kull når man hospiterer.
• Leve etter våre verdier; glede, omtanke og utvikling.
• Er en god ambassadør for Fair Play.
• Ønsker å stille opp på dugnader og bidra som dommer og instruktør på våre arrangementer og tiltak når
dette er aktuelt.

Kampledelse - barnefotball
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• Treneren skal være aktiv og motiverende med et positivt kroppsspråk.
• Forsterker og komplementerer innsats og øving foran talent.
«Flott skudd. Dette har du øvd mye på» > «Du er god på å skyte»
• Barna skal ha enkle og individuelle utviklingsoppgaver før hver kamp som de kan få tilbakemelding på. Fokuser på prosess og prestasjon foran
resultat.
«I dag skal vi jobbe med bli bedre på vinne tilbake ballen hurtig» > «Vi skal vinne kampen».
• Fokusere på å «Bli bedre» > «Være god»
«I dag skal du jobbe med å få flere avslutninger ned i hjørnene» > «I dag skal du være veldig god til å skyte».
• Benytt enkel og positiv kommunikasjon.
• Er vi overlegne – legg inn begrensninger enten for hele laget eller enkeltspillere.
• Alle skal spille tilnærmet like mye – dette fordeler trenerteamene.
• Husk: Jevnest mulig kamp gir best utvikling.
• Noen spillere prioriterer andre aktiviteter/idretter om vinteren. Viktig at trenere kommuniserer godt med disse og er i forkant av situasjoner som kan
oppstå. Be om tips fra Sportslig Utvalg om nødvendig.

Kampledelse - ungdomsfotball
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• Treneren kommer forberedt med oppgaver til kampen som har vært tema på treningene den siste tiden.
Treneren er aktiv og deltagende.
• Treneren er positiv og har sportslig fokus på eget lags prestasjoner. Vi fokuserer ikke mye på eksterne
faktorer som motstander, tilskuere og dommere. Vi fokuserer på det VI skal gjøre.
• Spillerne har krav på tilbakemeldinger før, underveis og etter kampen.
• Spillere tatt ut til kampen skal spille minimum halve kampen.
• Trenerpraksis skal være i tråd med sportsplan. Lier IL Fotball støtter opp hovedtrenerens avgjørelser
såfremt disse er i tråd med klubbens rammer og retningslinjer.
• Noen spillere prioriterer andre aktiviteter/idretter om vinteren. Viktig at trenere kommuniserer godt med
disse og er i forkant av situasjoner som kan oppstå. Be om tips fra Sportslig Utvalg om nødvendig.

Kampledelse - seniorfotball
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• Treneren kommer forberedt med oppgaver til kampen som har vært tema på treninger den siste tiden.
Treneren er aktiv og deltagende.
• Treneren har fokus på eget lags prestasjoner og har ikke fokus på eksterne faktorer som for eksempel
dømming.
• Seniorene har krav på tilbakemeldinger og her vektes lagets prestasjoner i større grad, hvordan løste vi
oppgavene sett ut fra motstander og siste treningsuke.
• Spillere som er tatt ut til kamp bør få spilletid.

Hospitering

• Det viktigste kriteriet for at en spiller kan hospitere er at spilleren selv ønsker dette. I tillegg må man ha gode holdninger,
treningsiver/oppmøte og gode nok ferdigheter.
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• Alle spillere har i utgangspunktet tilhørighet i eget kull.
• Spillere kan ved spesielle tilfeller flyttes opp til en eldre gruppe permanent.
• Sportslig utvalg er med på å koordinere hospitering og oppflytt. Alle trenere, sportslig leder og koordinator fra sportslig utvalg
kommuniserer sammen, og treneren som tilhører den aktuelle spilleren sitt kull kontakter spiller/foreldre (dvs. ikke hospiteringsarenaens
trener). Sportslig leder koordinerer kommunikasjonsform og sørger for at god dialog opprettes mellom partene. .
• Spillere skal prioritere kamparenaer på følgende måte:
1) Eget lag hvis laget ikke har nok spillere til å
stille til kamp.
2) Seniorlag som spiller for resultat.
3) Eget lag.
4) Eldre lag.
Ved avtaler mellom SU og trenere kan man ved noen tilfeller
også bytte om rekkefølge på 3) og 4) hvis det er best for spillerens
utvikling.
• Kamper går foran trening. Det vil si at hospiteringskamp går foran trening med eget lag.
• Trening med eget lag skal prioriteres før trening med eldre lag. Hvis alle treningsdager med eget lag kolliderer med eldre lag kan man
prioritere eldre lag en trening i uken.

Sportslige målsettinger
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• I Lier IL Fotball ønsker vi å ha fotball på alle nivå fra 6 år opp til senior- og veteranfotball. Vi ønsker å ha en blå
tråd der alle lag følger vårt utviklingsløp, spesifisert i vår læreplan.
• Vi vil bidra å utvikle spillere til toppfotball-klubbene i nærområdet.
• A-lag menn: Kortsiktig mål om å etablere et lag. Langsiktig mål om å starte en god treningskultur i 5. divisjon.
• A-lag damer: Langsiktig mål om å være konkurransedyktige i 3. divisjon.
• G19 og J16-19 skal danne et godt fundament for videre a-lagssatsning med innarbeidelse av god treningskultur og
gode holdninger.
• Lier IL Fotball skal ha spillere på sone- og kretslag på alle årstrinn der dette er aktuelt.
• Lier IL Fotball skal følge opp de ivrigste spillerne som er motivert og ønsker en karriere som profesjonell
fotballspiller.

Årshjul
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• I Lier IL Fotball følger vi et fast årshjul med arrangementer og aktiviteter som følger Blå Tråd.
• Aktivitetene tar utgangspunkt i vår sportsplan.

Daniel Granli, utenlandsproff fra Lier IL.

Årshjul – FFO / Fotballfritidsordning
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• Lier IL FFO har et samarbeid med NFF Telenor Xtra fra og med høsten 2019.
• FFO er et fotballtilbud etter skolen for 1.- 4.trinn på tirsdager og torsdager, 10 mnd i året.
• Spillerne ankommer klubbhuset etter skoletid, får servert mat, spiller fotball og hentes på klubbhuset frem
til 16:45.
• FFO har instruktører fra Ung Trener som blir fulgt opp av trenerutvikler.
• Vi tilbyr henting med taxi for spillere fra Hennumarka og Heia Skole.
• FFO følger Blå Tråd.
• På FFO har vi sunn matservering.

Årshjul – LierAkademiet
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• LierAkademiet har et samarbeid med COOP fra og med vinteren 2020.
• LierAkademiet er et fotballtilbud etter skolen for 5.- 7.trinn på onsdager, 10 mnd i året.
• Spillerne ankommer klubbhuset etter skoletid, får servert mat, har en teoriøkt, spiller fotball og hentes på
klubbhuset frem til 16:45.
• Vi tilbyr henting med taxi for spillere fra Hennumarka og Heia Skole.
• LierAkademiet følger Blå Tråd.
• På LierAkademiet har vi sunn matservering.

Årshjul – Drammen KeeperAkademi
• Hver fredag arrangeres Drammen KeeperAkademi (DKA) på talentgården i Drammen.
• Lier IL Fotball dekker kostnader for alle keepere som ønsker å benytte seg av dette tilbudet.
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Årshjul - Arrangementer
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• I april arrangerer vi overgangscup til 7-er og 9-er fotball. Dette er for å forberede nye kull på ny spillform.
• I august arrangerer vi «Jentefotballens dag». Damelaget stiller med instruktører og forbilder som skal bidra til at vi får flest
mulig jenter på banen. Målet er å motivere jenter som allerede spiller i dag til å fortsette med dette, og i tillegg rekruttere så
mange som mulig til å begynne å spille fotball. Det er ingen krav til ferdigheter og primærmålet er at jentene samles og har
det gøy.
• Eat-Move-Sleep Cup (EMS) er en barnecup for 1.-7. trinn i midten av oktober hvert år. EMS-cup er et samarbeid med NFF
og BAMA. Her tilbyr vi 3-er, 5-er, 7-er og 9-er fotball. Over 200 lag melder seg på hvert år.
Arrangement

Når

Overgangscup

April

Jentefotballens dag

August

EMS- Cup

Oktober

Årshjul – Fotballskole
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• Fotballskoler i sommerferien følger Blå Tråd. Vi serverer mat.
• Disse tiltakene har instruktører fra Ung Trener som blir fulgt opp av trenerutvikler.
Ferie

Tiltak

Trinn

Sommerferie - Juni

Fotballskolen

1.-7. trinn

Sommerferie - August

Fotballskolen

1.-7. trinn

Årshjul - Landslagsskolen
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• Landslagsskolen er et spillerutviklingsprosjektet i regi av NFF.
• Lier IL Fotball nominerer gutter og jenter i 12-14 års alderen til uttakstreninger på Satellitt- og Sonelag.
• Med utgangspunkt i NFF Buskerud sine kriterier for nominasjon er det trenerne på de aktuelle kullene som
nominerer inn spillere til Sportslig Utvalg (SU) i Lier IL Fotball. SU kvalitetssjekker nominasjonene og
sender det inn til NFF Buskerud.

Heidi Ellingsen og Henrik Bredeli,
spillere fra Lier IL Fotball som har
gått hele veien opp til landslag.

Kommunikasjon
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• I Lier IL Fotball har vi en tydelig plan for hvordan vi kommuniserer ut våre tiltak internt og eksternt på
sosiale medier og på våre nettsider.
• Alle gruppene under er lenket som tilhørende grupper til vår side på Facebook; Lier IL Fotball.
Tittel

Type

Beskrivelse

Lier IL Fotball

Facebook-side

All ekstern kommunikasjon og nyheter for våre medlemmer og
andre fotballinteresserte i regionen.

Lier IL Fotball –
Hovedgruppen

Facebook-gruppe

Vår hovedgruppe for intern kommunikasjon med trenere/lagledere.

Lier IL Fotball - FFO

Facebook-gruppe

Informasjonskanal for foreldre og foresatte på FFO.

Lier IL Fotball LierAkademiet

Facebook-gruppe

Informasjonskanal for foreldre og foresatte på LierAkademiet.

Godsetakademiet – Lier Trenergruppe

Facebook-gruppe

Informasjonskanal for trenere på GA.

Kommunikasjon
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• Hvert kull/treningsgruppe skal ha en FB-gruppe som heter «Lier IL Fotball – G/J20**»
• Koordinator fra Sportslig Utvalg skal være medlem av denne gruppen. Sportslig Leder skal være administrator i gruppen slik
at han kan «linke» gruppen til vår FB-side. På denne måten vil vi ha mer oversikt over kommunikasjon i gruppene våre.
• Lagene bruker tjenesten «Spond» til å fastslå hvor mange som kommer på trening.
• Trenerne bruker tjenesten «Treningsøkta.no» for å planlegge treninger.
• På Instagram deler vi nyheter fra vår FB-side «Lier IL Fotball» under brukernavnet «lierilfotballgruppa».

Læreplan – Se eget dokument
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• I Lier IL Fotball ønsker vi å ha en felles «Blå tråd» for hvilke faglige prioriteringer vi gjør på feltet, kamp og i vårt
akademi, fotballskole og FFO.
• På denne måten vil spillere, trenere og øvrige medlemmer se at alle lag som trer på seg den mørkeblå Lier-drakten
«går samme vei».
• I læreplanen fokuserer vi på hvordan vi trener på de forskjellige alderstrinnene og deres utviklingstrekk, samt
hvilke faglige prioriteringer vi velger å benytte oss av.
• Læreplanen er sterkt inspirert av sportsplanen til vår nærmeste toppklubb, Strømsgodset TF, og forbundet vårt NFF
og deres «landslagsskolen». I tillegg legger læreplanen vekt på faglig innhold fra Norges Idrettshøgskole. Vi lar oss
inspirere fordi vi tror veldig på kompetansen disse sitter på, og tror det vil bidra til å styrke vår verdi; utvikling.

