
 

 

 

 

 

  

 	
 

 
 

SPORTSLIG PLAN SK RIVAL 
Siste revisjon – 18. april 2017 

Dette er en sportslig plan for aldersbestemte avdelinger i fotballgruppa. Planen 
tar for seg hvordan vi som klubb skal arbeide og fremstå sportslig på alle lag, 
inndelt etter spillernes modningsnivå.  
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1. HVA	ER	HENSIKTEN	MED	EN	SPORTSLIG	PLAN?	
Hensikten med sportsplanen er å hjelpe klubbens trenere og lagledere til å 

skape best mulig fotballaktivitet i klubbens mange lag. Sportsplanen skal gi deg 

som trener en referanse for hva som er god fotballaktivitet, god treningskultur 

og hvilke holdninger som skal prege trenere og utøvere i SK Rival. 

Sportsplanen skal være lettfattelig, tilgjengelig og ikke minst gjennomførbar. 

Den er i stor grad basert på litteratur fra NFFs trenerkurs. Ønsker du å gå mer i 

dybden kan vi anbefale forbundets trenerkurs og tilhørende litteratur.  

Hver alder har sine faser, og for å lage en sportsplan som er mest mulig 

relevant for hvert alderstrinn deles sportsplanen inn i noen felles deler, og 

noen aldersspesifikke deler.  

 

 

 

 

 

 

“If you don’t know where 
you’re going, you’re 

unlikely to end up there.” 
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2. VERDIER,	HOLDNINGER	OG	TRENINGSKULTUR	
Barne- og ungdomsfotballen bygger på tre pilarer, som sammen danner verdigrunnlaget for 
fotballen, på og utenfor banen.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERDIGRUNNLAGET

Fotball 
for alle

Trygghet 
+ 

mestring 
gir trivsel

Fair play

Alle er like mye verdt. 
Grunnfilosofien er at 
alle barn skal ha like 
muligheter til å delta i 
fotballen.  
 
To forhold må legges 
til rette i klubben: 
 
1. Alle som har lyst til 
å spille fotball i barne- 
og ungdomstiden, skal 
ha et godt tilbud. 

2. Klubben skal gi 
spillerne muligheter til 
ulike «løp» i klubben – 
både for dem som har 
lyst til å spille hele 
tiden, og for dem som 
har lyst til å være med, 
men som ikke vil bruke 
all fritid på fotballen 

Alle skal være i 
flytsonen. Trygghet er 
et sentralt element i 
det å trives. Barnet må 
føle den rette 
tryggheten både i 
relasjon til 
aktivitetene, til 
lagkameratene og ikke 
minst til de voksne i 
idrettsmiljøet. 
 
Mestring handler om å 
få til noe. Det kan 
være å klare en 
oppgave, ta en 
utfordring, og videre å 
beherske den og 
oppnå et mål – alene 
eller i samspill med 
andre. 

Fair play tar 
utgangspunkt i den 
gylne regelen: Gjør 
mot andre som du vil 
at de skal gjøre mot 
deg. 
 
Formell fair play: 
Følg reglene!  
Uformell fair play: 
Gjør ditt beste! 
 
Fair play handler 
også om respekt. I 
Rival skal vi 
respektere 
hverandre, dommere 
og ikke minst 
motspillere.  

Dommeren er sjefen, 
han legger lista.  
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Hvordan opplever dine spillere deg? 

Det finnes ingen fasit, men vi som trenere i  

barne- og ungdomsfotballen må alltids huske at  

vi er den voksne og ansvarlige parten.  

Det er vi som trenere som enklest kan påvirke 

verdiene, holdningene og miljøet i laget.  

Det er hva vi gjør på trening hver eneste uke som betyr noe, ikke hva vi sier på 

et lagmøte eller i samtale med klubben eller foreldre. Gå på trening med et 

ønske om at denne treningen skal være bedre enn den forrige. 

 

 

 

Disse verdiene er utarbeidet av 
et av våre lag. De ønsker å skape 
et godt miljø og en meget god 
treningskultur. Hva med å 
inkludere dine spillere og 
utarbeide felles verdier? 

• Vi kommer for å trene, 
ikke for å bli trent. 

• Vi skal støtte hverandre, 
sammen blir vi bedre. 

• Vi skal ha kvalitet i alt vi 
foretar oss. 

• Vi må være positive 
ovenfor hverandre. 

• Vi skal ikke kjefte, men 
heller forklare.  

• Har jeg en dårlig dag må 
ikke det gå utover de 
andre. 

• Mine holdninger smitter, 
jeg må derfor alltid 
forsøke å være et godt 
eksempel. 

• Det jeg krever av andre 
må jeg også kreve av 
meg selv. 

Som trener er det din jobb å skape gode 
holdninger og ivareta fotballens verdigrunnlag. I 
en undersøkelse blant aldersbestemte landslag 
svarte spillerne at følgende kjennetegn preget 
trenerne som betydde mest for dem i oppveksten: 

v Trenerne var trygge og stabile over tid. 
v Rammen rundt trening var preget av 

forutsigbarhet og rettferdighet 
v Trenerne bidro til godt humør og 

kameratskap innad i gruppa. 
v Trenerne gjennomførte treninger som var 

artige, og der den viktigste ingrediensen 
var mye spill. 
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3. DIFFERENSIERT	KAMPTILBUD	
Altfor ofte har lag for mange spillere på benken, noe som gjør at du som trener må vie vel så 
mye tid på hva som foregår utenfor banen som det som foregår på banen. Under er forslag 
om størrelse på kamptropp. 

 Kampform Antall spillere på 
kamp 

Spilletid i minutter 

5-7 år Treerfotball 5-6 2 x 10(15) 
8-9 år Femmerfotball 6-8 2 x 25 
10-11 år Sjuerfotball 8-10 2 x 30 
12-13 år Nierfotball 11-13 2 x 35 
14-19 år Elleverfotball 13-18 2 x 40(45) 

 

Har vi mulighet til å melde på flere lag i årstrinnet betyr det at flere spillere får spilletid 
fordelt over en hel sesong. Spiller laget 15 kamper i året med 6-7 spillere i stallen i 
femmerfotballen, får spillerne en total kamptid per år på opp mot 600 spilleminutter. Består 
laget derimot av 14 spillere, blir spilletiden halvert. 

Tips til hvordan vi skal få flere lag på hvert årstrinn: 

- Lån spillere fra de andre lagene på samme årstrinn. 
- Lån fra jentelagene. 
- Lån spillere fra årstrinnet under. 
- Søk om å få bruke overårige spillere. 

Har vi flere lag på samme årstrinn kan vi så fremt det er mulig melde lagene opp i forskjellige 
avdelinger i serien hvis disse er inndelt etter nivå. Dermed er det enklere å la spillerne få 
mye spilletid på et nivå som passer dem, noe som gir trygghet + mestring. Kan kanskje det 
ene laget meldes på et årstrinn opp? 

4. HOSPITERING	
Hospitering er differensiering der spillere i perioder får trene og spille på lag på et høyere 
årstrinn i tillegg til sitt opprinnelige lag. I tråd med NFFs anbefaling har vi ikke hospitering før 
spillerne fyller ti år. Vi ønsker ikke at spillere permanent skal forlate sitt årstrinn. Spillere som 
ferdighetsmessig trenger større utfordringer samt at de har godt treningsoppmøte kan få 
anledning til å trene sammen med eldre spillere.  

Enkelte lag samarbeider på tvers av årstrinn for å kunne stille lag. Her anbefales det at noen 
treninger er felles for å skape et samhold i dette laget.  

Trenerne for hvert enkelt lag skal nominere spillere de mener kan hospitere. Rival sin 
trenerkoordinator skal godkjenne den enkelte hospitering før det iverksettes. 
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Eksempel på hospiteringsordning i Rival:  
(A) = spillerens trener (i ordinær gruppe)  
(B) = trener i treningsgruppen hvor hospitering er aktuelt  
(C) = Trenerkoordinator (fotballstyret) 
1. Hospitering bør initieres av (A). Det er hun/han som kjenner spilleren best og som skal se 
behovet for ekstra utfordringer.  
2. (A) kontakter(B) og (C), og disse må finne treningsøkt(er) som passer best.  
3. (A) og eventuelt (C) snakker med aktuell spiller om hospiteringen for å understreke 
konsekvensene av dette. Spilleren selv må få valgmuligheten. Foreldre/foresatte skal 
involveres. For jentespillere kan det vurderes om de også kan hospitere blant guttene.  
4. Hospitant tas i mot og presenteres for spillergruppen. Det er viktig å forklare at 
hospitanten skal være med under gitte aktiviteter (trening og kamp) og behandles slik som 
de andre.  
5. Hospiteringen evalueres kontinuerlig:  
a. (B) og (C) vurderer om spilleren er i flytsonen eller ikke. Likeledes om hospitanten glir inn i 
det sosiale miljøet.  
b. (A) og (C) vurderer om ekstratreningen gir for stor treningsbelastning totalt sett.  
c. Dersom hospitanten holder et ferdighetsnivå på linje med de beste i aldersklassen må (A), 
(B) og (C) diskutere hvorvidt hospitanten bør flyttes opp på permanent basis.  
6. Hospiteringsavtalene evalueres i jevnlige trenermøter. 

Avvik fra retningslinjene over kan gis av trenerkoordinator (styret). 

5. AKTIVITETSKATEGORIER	
Under følger aktivitetskategorier og vektingen av disse for de forskjellige årstrinnene. Disse 
begrepene er sentrale videre. 

 
Sjef over ballen (delferdigheter) 

Dette inkluderer å føre, finte, drible, vende, kontrollere, motta, spille pasning, heade, vinne 
ballen og avslutte, alt i øvelser med ulike krav til tid og rom. Det inkluderer også leikformer 
der man får trent på det samme. 

Spille med og mot 

Dette inkluderer mottak, medtak, spille pasning, bevege seg i forhold til ballføreren og vinne 
ballen i øvelser med ulike krav til tid og rom, noen ganger inkludert motstander, i 
spillsituasjoner. Delferdighetene knyttes ofte sammen i naturlig sammenheng, for eksempel 
ballkontroll-pasningsspill. Aktivitetene kan knyttes opp mot ulike tema, f.eks. 1 mot 1, 
overtall, firkantspill osv. 

Tilpasset smålagsspill 
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Dette inkluderer alt fra spill i liketall med fem mot fem, ned til to mot to, i spill som stiller 
ulike krav til tid og rom, og overtallsspill i ulike organiseringsformer. Det er alltid retning i 
spillet, som oftest med to mål. Legg gjerne inn andre betingelser som er med på å skape 
situasjoner som bygger opp under temaet for økta. 

Scoringstrening 

Skudd på mål, spill med ulike krav til tid og rom, overtallsspill mot ett mål, spill på siste tredel 
med avslutning, innlegg og avslutning, og rett og slett scoringstrening fra forskjellige 
avstander og retninger etter ulike typer pasninger, er noe alle økter bør inneholde. 

 

Generell oppbygning av øktene: 

6. ALDERSTRINN	6-12,	BARNEFOTBALL	
Hva kjennetegner 6-8-åringer? 
På fotballbanen er de opptatt av ballen og å leke med ballen. De har ikke evner til å overskue 
komplekse spillsituasjoner. Det er naturlig at de dribler mer enn de sentrer. Vi kan ikke 
forvente at de forstår prinsipper som bredde og dybde i spillet.  

 

 

 

 

 

 

 

Vær varsom med å påpeke hva som er «riktig» og «galt», i stedet bør du oppmuntre barna til 
å prøve ut ting: Hva kan du få til med ballen? Hva kan du få til med medspillerne dine? 

 6-8 år 9-10 år 11-12 år 
Øktas varighet 1 time 1,5 time 1,5 time 
Sjef over ballen 40 % 30 % 20 % 
Spille med og mot 10 % 20 % 30 % 
Tilpasset 
smålagsspill 

40 % 40 % 40 % 

Scoringsøvelser 10 % 10 % 10 % 

Aktiviteten skal preges av: 

- Varierte øvelser. 
- Lite monoton trening, de mister fort konsentrasjonen og engasjementet. 
- Lek med ballen. 
- Småspill i enkle omgivelser på små baner, få med- og motspillere. 
- Mye ballkontakt og stor spillinvolvering for den enkelte. 
- Sjef over ballen-øvelser. 
- Det skal være gøy, alle skal være involvert. 
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Husk at aktiviteten er læremesteren, overdreven detaljert instruksjon har liten effekt. Vis 
hvordan det skal gjøres, ikke fortell. Hva med å la spillerne selv vise de andre?  

 
Hva kjennetegner 9-12-åringer? 

Fortsatt må leken med ball prege treningene, men nå blir barna gradvis i stand til å utvide sin 
horisont når de er involvert i spillsituasjoner. Nå ser de mer av omgivelsene, de utvikler 
evnen til å finkoordinere bevegelsene, evnen til å kontrollere og styre ballen kan lettere 
påvirkes og de har lettere for å treffe med pasninger. De er nå mer mottagelige for spesifikk 
ferdighetstrening.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Siden 8-12 år er en av de viktigste periodene for utvikling av koordinasjon og motorikk 
(bevegelsesevne), bør ren «fysisk trening» ikke prioriteres høyt i denne aldersgruppa. Slik 
påvirkning har mye større effekt senere. 

6.1. OPPSTART	NYE	LAG	
 

Nye lag startes opp våren det året barna fyller 5 år. SK Rival har organisert rekrutteringsdag 
tidlig på våren i oppstartsåret. Trenerkoordinator og rekrutteringsansvarlig organiserer av 
utstyr og bane tider til ny oppstartede lag. 

 

6.2. INNDELING	AV	LAG	I	ÅRSTRINNET	

 
Hele årstrinn trener sammen i Rival, og vi melder opp lag til seriespill basert på kullets 

Aktiviteten skal preges av: 

- Fortsatt lek med ballen og småspill. 
- I tillegg til «sjef over ballen» bør vi legge stor vekt på at vi spiller sammen med 

hverandre. 
- For å stimulere fotballforståelsen bør de trene og spille kamper i forskjellige 

posisjoner på banen. 
- Mange repetisjoner på hver treningsøkt, øk tempo i øktene. 
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størrelse. Laginndelingen skal ta utgangspunkt i jevnhet, og at ingen av lagene innad trinnet 
skal fremstå som «toppet». Laginndelingen skal foregå på tvers av klassene på 
barneskolen(e), og skal ha en viss rullering fra kamp til kamp. Dette gjelder også når spillerne 
går fra 5’er- fotball til 7’er-fotball. Det skal heller ikke foregå topping av lag i cuper da disse 
ikke har sluttspill før ungdomsfotballen.    

Vi spiller 3’er fotball fra 5-7 år, 5’er- fotball fra 8-9 år og 7’er-fotball fra 10-11 år. Se også del 
3.  

6.3. TRENERKOMPETANSE	
 
Klubben ønsker at det skal være en hovedansvarlig trener på trinnet og at alle trenerne har 
Grasrottreneren del 1-2 (C-lisens) i regi av fotballkretsen. Klubben trenger aktive og 
engasjerte foreldre som ønsker å ta på seg en trenerrolle, og klubben forplikter seg til å følge 
opp disse trenerne og få satt i gang kursing. Særlig hos de aller yngste trenger vi mange og 
gode aktivitetsledere og ikke «trenere med taktikktavle». Gjerne én voksen per fem-sju barn 
de første årene. 

7. Jevnbyrdighet	
I barnefotballen skal alle få delta med like muligheter. Topping av lag innebærer 
at noen får spille vesentlig mer enn andre, og dette skal ikke forekomme i barnefotballen i 
Rival. Jevnbyrdighet vil si at man får noenlunde jevn motstand i både kamp og trening. Dette 
bidrar til å skape spenning, glede og engasjement. Jevnbyrdighet er en forutsetning for at 
spillerne skal oppleve trygghet og mestring.  

7.1. Jevnbyrdighet	i	klubb	
 

Rival skal være sjef over barnefotballen, den skal ikke være styrt av den enkelte trener eller 
lagleder. Samarbeid på̊ og mellom årskull gir muligheter for å viske ut kunstige skiller mellom 
lag enheter, og setter klubben og spilleren i sentrum. Dette gir gode forutsetninger for 
differensiering og et tilpasset trenings- og kamptilbud. 

8. ALDERSTRINN	13-14,	UNGDOMSFOTBALL	
Hva kjennetegner 13-14-åringer? 

Disse spillerne er i overgangen mellom barne- og ungdomsskolealderen. Kanskje bytter de 
skole, kommer i ny klasser og etablerer nye sosiale nettverk. Sammen med at de i denne 
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alderen er i ulike faser i pubertetsutviklingen, innebærer dette store endringer for den 
enkelte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1. LAGINNDELING	
 
Spillerne går denne sesongen fra barnefotballen til ungdomsfotballen, med overgang fra 
7’er- fotball til 9’er- og/eller 11’er-fotball. Det åpnes nå for å differensiere spillerne etter 
ferdighet, motivasjon og holdninger på et førstelag og et andrelag. Ettersom størrelsen og 
ferdighetene på de forskjellige årstrinn varierer har ikke klubben en fast mal for hvordan 
overgangen skal gjennomføres. Sportslig ledelse vil i løpet av høsten før neste sesong 
innkalle til et møte med lagledere og/eller trenere fra de to årstrinn som nå slås sammen for 
å planlegge organisering før neste sesong.  

Dette tar utgangspunkt i følgende ønsker fra klubbhold: 
- Et satsningslag i 11’er-fotball, med åpning for 9’er. 
- Et 9’er eller 7’er-lag for de som ikke ønsker å satse like mye på fotballen, eller som 
ferdighetsmessig ikke er klar for 11’er.  

Det bør forsøkes å ha en viss rotasjon innad lagene nå også, og at de som «banker på døren» 
til 11’er- laget/satsningslaget får anledning til å være med. 

8.2. TRENERKOMPETANSE	
 
Trenere i ungdomsfotballen skal ha Grasrottreneren del 3-4 (C-lisens), eller ta det i løpet av 

Viktig i aldersgruppen: 

- Begrunnelser er viktigere, som trener går man fra å være aktivitetsleder til å nå 
faktisk bli trener.  

- Spillerne bør tas med mer på råd og bli medansvarlige for en del av beslutningene 
som gjelder dem selv. 

- Rettferdighet spiller en større rolle. 
- Spillerne har et mer bevisst forhold til sin rolle på banen, hvem de samhandler med 

og hvordan laget bør spille. 
- Det er viktig å finne balansen mellom autoritet og medbestemmelse. Autoritet 

bygges gjennom tydelig og forutsigbart lederskap.  
- Styrk spillernes eierfølelse til laget og til fotballaktiviteten gjennom 

medbestemmelse og delaktighet. 
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sesongen. Det gjelder både hovedtrener og assistenttrenere. Det skal være to trenere per 
treningsgruppe. 

8.3. TRENINGSTILBUD	
 
Klubben ønsker aktiv hospitering for de mest ambisiøse spillerne, det tilrettelegges ved at G-
14 og G-16s treningsdager ikke kolliderer og at enkelte spillere får «frikort» til å møte opp på 
G-16s treninger og ta del der. Klubben ønsker også å tilby åpen trening i helgene for G-14 og 
G-16-spillere. 

9. ALDERSTRINN	15-16,	UNGDOMSFOTBALL	
Mange 15-16-åringer er fortsatt i puberteten, først og fremst guttene. Samtidig er de fleste 
nå blitt såpass modne rent kroppslig at de responderer bedre på flere former for trening. 
Fortsatt fokus på delferdigheter og teknisk repertoar, forståelse av spillet og evne til å skape 
og løse spillsituasjoner. Spillerne vil i større grad være mottakelige for fysisk trening, særlig 
utholdenhetstrening. Mye av utholdenhetstreningen vil komme som en naturlig følge av 
spilltreningen, men denne aldersgruppa kan i tillegg ha nytte av utholdenhetstrening utenfor 
selve spillet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er og viktig å kunne tilby spillerne et differensiert trenings- og kamptilbud for å holde 
dem i fotballen lengst mulig. Det er kanskje ikke nødvendig at alle er på alle treninger? 

Viktig i aldersgruppen: 

- Mer modne for lagtaktiske vurderinger og strategisk tenkning, bruk av taktikktavle 
gir større mening. 

- Alderen er preget av sosial utrygghet, og de har gjerne flere ting enn skole og fotball 
å tenke på. I denne aldersgruppen kan de ha varierende konsentrasjon på treningen. 

- Spørsmål som «hvordan er min posisjon i gjengen?», «liker de andre meg?», «er jeg 
inkludert?» etc. opptar mange av spillerne. Fotballtreneren bør bidra til å spre 
trygghet i gruppa. Styrk samholdet i laget og slå ned på tendenser til mobbing og 
utestenging. 
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10. ER	JENTER	ANNERLEDES	ENN	GUTTER?	
Det finnes liten støtte i forskningsbasert kunnskap at det å trene jenter er «annerledes» enn 
å trene gutter. Det er individuelle forskjeller innad jentelag og guttelag, det viktigste er å se 
alle. For trenere er det noen felles prinsipper som bør holdes høyt, uavhengig av om du 
trener gutter eller jenter: 

v Behandle de unge med respekt. 
v Spre trygghet. 
v Utøv tydelig ledelse. 
v Vær en god rollemodell. 

11. KEEPERTRENING	
 
Klubben ønsker å tilby en ukentlig treningsøkt for keepere som går utenom de andre lags 
ordinære treningstider. Tilbudet gis fra G 12 og opp, men innhold og praktisk gjennomføring 
må avtales med de(n) som leder keepertreningene. Særlig skal det vektlegges å skape et 
keeperkollegium og lære keeperne oppvarmingsøvelser de kan benytte på ordinære 
treninger, og tilrettelegge for egentrening for de keeperne som ønsker. 

12. CUP	OG	TURNERINGSBESTEMMELSER	
 

NFF anbefaler en progresjon i reiseavstander til cuper og turneringer, i takt med økt alder. 
Den overordnet målsetting ved deltakelse i cuper og turneringer er å styrke miljøet og 
samholdet i laget, og samtidig gi et godt sportslig tilbud som er med på å utvikle både laget 
og spillerne. 

- Målsetting og retningslinjer skal bidra til trygge og positive opplevelser for alle involverte, 
herunder spillere, ledere, trenere, voksne og andre. 

- Det skal ligge en progresjon i både antall døgn, avstand til turnering og fasiliteter rundt 
knyttet til valg av turneringer for barn og ungdom. 

- Unødig dyre reiser og turneringer som kan bidra til å forsterke sosioøkonomiske ulikheter i 
den enkelte lag enhet er ikke ønskelig. 

Valg av turnering 
Ved valg av turnering bør klubben og lagene vurdere en del ulike faktorer.  
Det er viktig at klubben og lagene planlegger i god tid, slik at det passer inn i familienes               
(ferie-)planer.  
Spillere, ledere og foresatte/foreldre bør involveres i prosessen med valg av turnering.  
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Samtidig bør det avklares hvorvidt laget ønsker å dra på en stor turnering eller om det passer 
bedre med en liten. 
Én stor turnering kan planlegges som et høydepunkt i sesongen. Denne ene turneringen bør 
legges til sommerferien, da det kan være lettere å få med seg voksne. 

Progresjon: 

Lag i 5 til 6 års klassene : 
 

• Bør delta i 2-3 cuper inklusiv RivalCup som er obligatorisk 
• I hovedsak delta på 1 dags cuper innenfor lokalmiljøet (f. eks. MFK cup, Træff cup, 

Romsdalscup, BFH cup)  
 

Lag i 7 og 8 års klassene :  
 

• Bør delta i 2-4 cuper inklusiv Rivalcup som er obligatorisk i tillegg til miniturneringene 
gjennom kretsen  

• I hovedsak delta på 1 dags cuper innenfor lokalmiljøet (f. eks. MFK cup, Træff cup, 
Romsdalscup, BFH cup) 

 

Lag i 9 og 10 års klassene: 

• Bør delta i 3-5 cuper inklusiv Rivalcup som er obligatorisk i tillegg til miniturneringene 
gjennom kretsen.  

• I hovedsak delte på 1 dags cuper innenfor kretsgrensene (f. eks. Romsdalscupen, 
Hydro cup, KFK cup, Halsa cup) 

 

Lag i 11 og 12 års klassene: 

• Bør delta i 3-5 cuper inklusiv Rivalcup som er obligatorisk i tillegg til vanlig seriespill. 
• I hovedsak delta på cuper innenfor kretsgrensene eller nabokretser (f. eks. Hydro 

cup, Romsdalscupen Selje Cup, Møre cup) 
• En av cupene bør være med overnatting 

 

 Lag i 13 og 16 års klassene: 

• Bør delta i 3-5 cuper i tillegg til vanlig seriespill 
• 1-2 av cupene bør være utenfor kretsgrensene (f. eks. Skandia Cup, Blindheim cup, 

Lundamo cup) 
• Delta i en nasjonal eller internasjonal cup (f.eks. Norway Cup, Dana Cup, Gothia Cup) 
• Minst en av cupene bør være med overnatting 
• Bør også delta i innendørscuper/futsal. 


