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1.0 Innledning: 

Staal IL er et idrettslag, som skal bidra til positive og trygge oppvekstsvilkår på Jørpeland. 

Klubben skal tilby sportslig aktivitet i nærmiljøet. Klubben har i dag idrettene fotball, 

håndball, friidrett og en HC gruppe. Sportsplanen skal sikre en grønn tråd i treningsarbeidet, 

fra barn til voksen, slik at klubben når sine mål. 

1.1  Sportsplanen som arbeidsverktøy: 

Sportsplanen er ment som et verktøy for å nå klubbens mål, og overstyrer alle andre 

retningslinjer. 

Sportsplanen skal gi nyttig informasjon og føringer for hvordan det sportslige arbeidet i 

klubben skal utføres for å nå de mål vi har satt oss.  

Gjennom arbeidet med sportsplanen velger klubben en kurs, og sammen skal medlemmene 

dra i samme retning, slik at vi oppnår klubbens målsettinger. 

Sportsplanen skal brukes aktivt av klubbens medlemmer. 

Sportsplanen er delt inn i en overordnet del (kapittel 1-6), som er gjeldende for hele 

klubben. Deretter er det en spesifikk del, som er tilpasset de ulike idrettene. Gruppene gis 

anledning til å utarbeide mer detaljerte beskrivelser og planer av forhold beskrevet i 

overordnet plan.  

Sportsplanen er en dynamisk plan, som kontinuerlig må vedlikeholdes og utvikles. 

Det er flere personer som har vært viktige under arbeidet med denne sportsplanen, men det 

er først og fremst en prosess, hvor hele klubben har bidratt med gode innspill. 

Gruppene lager en egen fagplan/*eller annet navn* hvor alle andre sportslige retningslinjer 

som ikke er beskrevet i sportsplanen blir beskrevet. 



 
 
 
 
 

2.0 Visjon, mål og verdier 

 

Visjon: 

«Sammen om mestring og idrettsglede» 

- gode minner for livet 

 

 

 

Hovedmål: 

Innen 2025 skal Staal Jørpeland ha 1100 unike medlemmer og 300 passive medlemmer/Staal-

supportere.  

Vi står for kvalitet og alle våre trenere er utdannet for oppgaven. 

Delmål; 

• Vi skal rekruttere minst 50% av alle 5/6-åringer på Jørpeland hvert år. Det skal kontinuerlig 

jobbes med alternativer og tilpasninger for hver enkelt slik at våre medlemmer ønsker å 

forbli i klubben gjennom hele oppveksten.  

• Alle trenere og støtteapparat skal ha som hovedmål å rekruttere/bevare utøvere. Dette 

trumfer mål om best mulig resultat i aldersbestemte klasser (Topp og bredde henger 

sammen). 

• I de gruppene hvor det er etablert sertifiseringsordninger skal dette gjennomføres med 

prioritet. (Eksempelvis Kvalitetsklubb og Klubbhuset) 

• Staal skal være en møteplass hvor alle skal føle seg trygge og velkomne. Her har alle som en 

et selvstendig ansvar.  

 

 



 
 
 
 
 

• Staal skal ta samfunnsansvar og bygge opp rundt kommunens målsetning ifht boattraktivitet 

og trivsel.  

o Vi skal invitere til uoffisielle treff 

o Vi skal etablere en event-gruppe 

o Vi skal «freshe opp» Staaltun slik at det blir en trivelig møteplass for medlemmer 

o Vi skal teste ut «åpent klubbhus» for ungdom – gjerne i samarbeid med 

kommunen/Frivilligsentralen 

• Det skal alltid søkes å være minst 2 lag på hvert årskull (jenter + gutter) 

• Det skal etableres sterke foreldregrupper rundt alle lag for å hjelpe hverandre slik at ikke 

belastningen blir for stor for trenere/enkeltpersoner.  

• Super Staal skal opprettholdes og være aktiv. Gruppen skal også inkluderes mer inn i 

klubben. 

o Super Staal skal inviteres med på arrangementer fra gruppene minst 1 gang pr år.  

• Vi skal ha en anleggsplan for Stadionanlegget 

o Nye anleggsgrupper skal etableres for drift og vedlikehold 

• Vi skal fylle den nye Flerbrukshallen med aktiviteter 

• Det skal arrangeres godkjente friidrettsstevner når det nye friidrettsanlegget står klart.  

 

 

 

Fremgangen skal vi måle gjennom disse målområdene: 

• Antall aktive medlemmer: 

• Frafall: 

• Trenerutvikling 

• Sportslig nivå på seniorlagene: 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

Verdier: 

• Handlekraft 

• ta initiativ og jobbe for å nå våre mål 

• ta gode beslutninger og følge dem opp med glede 

• stille opp for hverandre og for klubben 

• ta samfunnsansvar 

• alltid lære av feil – og utvikle klubben i positiv retning 

• Engasjement 

• være tilstede og ha det gøy 

• legge til rette for at alle kan bidra med noe 

• by på oss selv og være inkluderende 

• representere klubben på en positiv måte 

• bidra til å skape gode opplevelser og gode arenaer for barn og voksne 

• hele tiden ha fokus på utvikling 

• hjelpe hverandre og stille opp for klubben og dens medlemmer slik at Staal Jørpeland blir et 

godt sted å være  

• Respekt 

• inkludere og verdsette hverandre 

• godta hverandres meninger og akseptere at vi er forskjellige 

• være lojal mot de beslutninger som er fattet 

• fremsnakke hverandre 

• tørre å ta opp kontroversielle saker, og alltid søke å finne løsninger 

• møte både klubbmedlemmer, konkurrenter, dommere, foreldre og andre gjester 

• opptre inkluderende og alltid søke å finne et tilbud tilpasset hver enkelt 

 

 



 
 
 
 
 

2.1 Funksjoner i Staal: 

Trener: 

Staal IL er opptatt av å ha gode trenere på alle nivå, for å gi et best mulig tilbud til alle i idrettslaget. 

De sportslige føringene for trenere ligger i sportsplanen. Alla lag skal ha en eller flere trenere. 

Trenerens oppgaver: 

- ansvar for den sportslige utviklingen for laget 

- se alle spillerne på laget  

- veilede spillere/utøvere 

- lage et godt sportslig opplegg for alle spillere/utøvere 

- oppfordre til egentrening 

- ansvar for belastning for den enkelte spiller i lag med foreldre 

- organisere trening (melde i fra til foreldre gruppa hvis det trengs hjelp) 

- lede treninger 

- lede kamper 

- dialog med andre trener ang hospitering 

- delta på trenerutvikling i regi av klubben 

- være lojal mot klubbens retningslinjer og sportsplan 

 

 
Foreldregruppa: 

Foreldre er en veldig viktig del av hverdagen i Staal, med at mange har trenerverv og andre verv 

rundt lagene. Men også foreldrene rundt lagene, som ikke har verv, spiller en viktig rolle for å skape 

gode rammer rundt laget.  

 

Det forventes at laglederne inviterer til foreldremøte i hvert lag, før og etter hver sesong, for å 

informere om hvordan det kommer til å jobbes fremover. Obligatorisk innhold på foreldremøter: 

- Det skal etableres regler for hva foreldre kan, og ikke kan gjøre. Husk at det er trenerne som 

bestemmer.  

- Ta diskusjoner og innblandinger på ”bakrommet”.  

- Trenerressurser: foresatte og trenerne evaluerer trenerteamet (Nok ressurser?, Brukes ressursene 

godt nok?) 

 

Her skal det i tillegg også presenteres hvilke forventninger vi har til foreldrene:  

- Gi barnet ubetinga støtte, samme hvordan det går på fotballbanen for ungen din.  

- Håndter følelsene rundt konkurranse – du er en rollemodell! 

- Tilpass deg barnet ditt sine karrieresteg og alderstrinn 

- Håndter organiseringen rundt å delta på laget for/sammen med ungen din.  



 
 
 
 
 

- Bygg relasjoner med andre foreldre rundt laget – det blir kjekkere for deg, og det er bra for ungen 
din å se at du har det gøy på trening/kamp. 

- Kjøre til kamp 

- Delta på dugnad 
 

Regler for foreldre i kamp/treningshverdag:  

- La trener styre treninger og kamp. IKKE bland deg underveis i treninger og kamper.  

- Kommuniser til trenere på en måte som gjør at spillerne IKKE er involvert.   

- Ikke gi instruksjoner eller tilbakemeldinger til eget barn underveis i kamp og trening. Det kan være 
noe annet han har fått beskjed om fra treneren.  

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

3.0 Staal Jørpeland IL 

3.1 Staal Jørpeland IL – et fler-idrettslag. 

Staal Il er et fler-idrettslag, og har i dag tilbud i fotball, håndball, friidrett, Ministaal og 
Superstaal.  

Staal Jørpeland IL ønsker at flest mulig skal drive med flere idretter.  Trenere og ledere har et 
ansvar for å legge til rette for at dette er mulig. Allsidig trening er gunstig, både sportslig og 
sosialt. En utøver skal ikke tvinges til å måtte velge idrett. Det skal heller forsøkes å legge til 
rette for å drive en kombinasjon. Det forutsettes et godt samarbeid på tvers av idretter, og 
da altså et godt samarbeid og en god dialog mellom lagledere på lag i samme årskull i de 
ulike gruppene. 

De ansvarlige fro treningstider for de ulike gruppene skal sammen sette opp treningstider for 
6 måneder om gangen – dette for å unngå at man setter opp samme treningstid for et 
årskull. 

Deltakelse på kamp eller trening inne i èn idrettes sesong, skal være likestilt med 
trening/kamp for en idrett som ikke er inne i sesong.  

Staal IL skal ha tilbud til både gutter og jenter i alle idretter. 

 

 

3.2 Topp og bredde: 

Staal IL skal legge til rette for både bredde og topp i idrettslaget. Idrettslaget har en filosofi 
om at bredde og topp er i et gjensidig avhengighetsforhold. En god topp, forutsetter en god 
bredde. Og motsatt vil en god bredde forutsette en god topp. Det er ingen motsetninger 
mellom bredde og topp. 

 

 



 
 
 
 
 

Topp:  

Klubben har som mål å være den sportslige spydspissen i Ryfylke. Idrettslaget ønsker at alle 
seniorlag til enhver tid skal befinne seg på nivå fire eller bedre. Dette er klubbens flaggskip.  

Idrettslaget skal også legge til rette for spillere/utøvere som ønsker å bli gode i Staal. Vi 
ønsker først og fremst å rekruttere gode spillere til egne A-lag, men også videre til 
toppklubber. Klubben har en strategi for spillerutvikling, som gjelder fra 12 år. 

 

Bredde: 

Idrettslagets har som mål å gi et bredt aktivitetstilbud til barn og ungdom. Her er både 
rekruttering, og det å beholde flest mulig lengst mulig viktig. Idrettslaget skal legge til rette, 
og ha tilbud, til alle som ønsker å drive aktivitet i Staal Jørpeland IL. Denne aktiviteten skal 
være av god kvalitet, slik at barn og unge trives i klubben. Hovedmålet i breddeaktiviteten er 
å gi gode tilbud, slik at spillerne opplever trivsel, mestring og glede, både i trening og 
kamp/stevne. Likhetsprinsippet og jevnbyrdighetsprinsippet skal være gjeldende verdier. 

Breddeformelen: Trygghet + mestring = Trivsel! 
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3.3 Kampreglement: 

I Staal Jørpeland IL skal turneringer/seriekamper være en stor opplevelse for alle våre 

spillere. Vi skal skape idrettsglede og begeistring. Idrettslaget har derfor utarbeidet et 

turneringsreglement/seriekamp-reglement. 

Under 13 år: 

For alle lag under 13 år som reiser på turnering og seriekamp, er det likhets- og 

jevnbyrdighetsprinsippet som gjelder. Da skal alle lag være jevne, og det skal ikke toppes. 

Spilletiden skal være lik for alle spillere som er tatt ut til kamptropp. Det sosiale med å reise 

på turnering/seriekamp skal være i fokus. Glede, trivsel og opplevelser er nøkkelord. 

Prinsipper:  

- Sosialt fokus 

- Lik spilletid 

- Ingen topping/spissing 

- Jevne lag 

- Alle spillerne skal være i startoppstillingen i minimum 50% av kampene de deltar i 

 

 

13-19 år: 

For lag 13-19 år, kan det sportslige komme mer i fokus.  

Lagledere definerer om turneringen er en elite/satsings turnering eller en sosial turnering. 

Dette må kommuniseres tydelig ut til spillere og foreldre, slik at forventningen står i stil med 

opplevelsene. 

Idrettslagets «offisielle» turneringer (Lyngdal-cup, Sør-cup, Dana-cup, Dyrepark-cup og 

Umbro-cup e.a) skal ha et stort innslag av sosiale aspekter. Lag som deltar på sesongens 

«offisielle» turnering, kan melde seg på en elite-/satsingsturnering som et supplement til 

denne turneringa. Man skal uansett turnering etterstrebe at alle deltakerne får en flott 

opplevelse, og at alle deltakerne er en viktig del av laget. 

 

- Sosialt Fokus 
- I gruppespillet og eventuelt B-sluttspill må det legges opp til god fordeling av spilletid 

for alle i troppen. I A-sluttspill, fra året spillerne blir 13 år, kan man ``toppe`` lag for å 
vinne kamper. Alle spillerne bør også her få en fornuftig mengde spilletid, skal man 
nå langt er det viktig å involvere troppen mest mulig fornuftig med tanke på 
belastning. 



 
 
 
 
 

- Jevn/optimal fordeling av spilletid i gruppespillet og B-sluttspill til alle spillere som er 
med i enhver kamptropp i turneringen 

- Alle spillerne skal tas ut til alle kamptroppene til alle lagets kamper, både i innledende 
og sluttspillkamper så sant det ikke er begrensninger i turneringsreglementet. 

- Alle spillere bør være i startoppstillingen minimum 1 av 3 innledende kamper.  
- Fra 13 år, kan en i tillegg til ``offisielle`` turneringer reise på en elite/satsingsturnering 

eventuelt annen turnering tilpasset lagets tropp. Dette må kommuniseres ut til ALLE 
spillere og deres foresatte på lik linje med all annen informasjon som blir gitt på 
informasjonsmøter. 

- Trenere har myndighet til å fordele spilletid i turneringer basert på treningsiver og 
innsats som er lagt ned i sesongen frem til turneringen, dette blir også informert om 
på foreldremøter. 

 
 
Eventuelle spesifikke retningslinjer for en bestemt turnering etc. kan føres inn i gruppenes 
egen del av Sportsplan 

 

Hospitering og lån av spillere: 

Hospitering: Man kan hospitere spillere i turnering, dersom man mener dette er til spillerens 

og lagets beste. Begge lags trenere må være enig i denne vurderingen.  

Lån av spillere fra andre klubber: Man kan låne spillere, dersom det er nødvendig for å få 

nok spillere til et lag. Lån av spillere skal ikke gå utover Staal-spillere. Dette må avklares med 

spillerens klubb/idrettslag og foreldre, og skriftlig avtale mellom klubbene og foreldre må 

signeres i forkant. 

 

 

 

 

4.0 Spillerutvikling: 

Staal IL skal være gode på spillerutvikling. Som klubb skal vi legge til rette for at spillere skal 
kunne få en god sportslig utvikling i Staal. En av målsettingene til klubben er å være den 
sportslige spydspissen i Ryfylke. Klubbens fremgang skal måles gjennom bl.a. talentutvikling. 
Klubben ønsker også høyt sportslig nivå på sine seniorlag, bestående av flest mulig 
egenproduserte spillere.  

 

 



 
 
 
 
 

4.1 Staal utøveren: 

• Viser gode holdninger. 

• Er rollemodell både på og utenfor banen 

• Respekterer hverandre 

• Er lojale mot klubb og trenere. 

• Hjelper hverandre. 

• Følger klubbens regler. 

• Er ærlige overfor trener og andre utøvere. 

• Skaper godt samhold 

• Står sammen 

• Stiller på treninger og stevner en har forpliktet seg til. 

• Viser engasjement 

• Har ansvar for miljø og trivsel. 

• Viser god treningsmoral  

• MOBBER KKE! 

 

 

4.2 Ekstratreninger: 

Prinsipper for ekstratrening: 

- Frivillig 
- I Barneidretten 6-12 år skal den være åpen for alle som vil! 
- I ungdomsidretten 13-19 blir utvelgelse mer naturlig, da med tanke på hospitering og 

talentgrupper. Her må en ha deltatt på ordinære treninger for å være med på ekstra 
treninger, med mindre en har deltatt på andre treninger i Staal. 

- Klubben skal allikevel forsøke å tilby frivilling ekstratrening for de i alderen 13-19.  
 



 
 
 
 
 

 

 

4.3 Hospitering: 

Hospitering vil si at spillere trener på et annet aldersnivå/med annet kjønn enn sitt eget. Det 

er et virkemiddel for å gi spillere de utfordringene de trenger. Spillere som skal bli gode 

fotballspillere, har godt av å, i perioder, tre ut av sitt trygge miljø, og utfordre seg og å spille 

fotball under litt tøffere vilkår. Dette gjelder både sosialt og fotballmessig. En viktig påpekelse 

er at hospitering også kan være at sent fysisk utviklede spillere kan hospitere NED, for å 

kjenne på at de har bedre fotballferdigheter enn det de klarer å vise mot spillere som er 

større enn seg fysisk. Dette er riktignok sjeldnere brukt, enn å hospitere opp.  

 

Noen grunner til å hospitere er:  

- Spilleren trenger å kjenne på et høyere nivå for å utfordre seg.  

- Spilleren er tidlig eller sent fysisk utviklet og trenger å spille med like fysiske spillere.  

- Spilleren trenger å utfordres i et litt ukjent og utrygt miljø. Det er god trening å bli kjent med 
en ny gruppe.  

- Hospitering er et godt virkemiddel til mer aktivitet og samarbeid på tvers av kull. Dette til 

gode for enkeltspillere, men også for lagene de hører hjemme i som vennes til et høyere 

nivå. I tillegg gir det en positivt effekt på treningsgruppen som får besøk fra spillere fra 

kullet under. 

 
 

Det er lett å presse gode spiller til å spille på eldre lag, men det er også viktig å ta hensyn til 

å ikke presse spillerne til å spille der de ikke har lyst. Å flytte spillere permanent opp, skal 

være en avgjørelse som taes sammen med spiller selv, trener og foreldre.  

 



 
 
 
 
 

VIKTIG: 

Utøvere under 13 år: 

Hospitering skal kun benyttes unntaksvis. For hvert aktuelle tilfelle, må begge lags trenere, 

foreldre, fotballeder og barneleder vurdere dette seg i mellom. Det må selvsagt også være 

uøverens eget ønske. 

 

Utøvere 13 år og eldre 

Hospitering for aktuelle utøvere må vurderes av begge lags trenere, sammen med foresatte 

og utøveren selv. 

 

 

4.4 Differensiering 

 

VI SKAL DIFFERENSIERE!  
 

“Deler inn spillere etter ferdighetsnivå, slik at de får spille på det nivået de tilhører” 

På denne måten legges det til rette for at alle spillere i treningsgruppa føler mestring, og en 

legger forholdene til rette for ALLE spillerne. De som har drevet lite med en spesifikk 

idrettsgren får lite positivt utav å hele tiden spille med spillere som har spilt mer enn dem og 

innehar et høyt ferdighetsnivå. De som har spilt mye får mer utav å spille med jevngode 

spillere for å få utfordring nok på trening.  

Frem til og med 12 år, SKAL det ikke differensieres på noe som helst vis i 

kampsammenheng!  

Ved differensiering i kampsammenheng SKAL trenerne vise fleksibilitet og våkent blikk for å 

gi flere utøvere større utfordringer når de er klare for det (være med på 1-laget i plassen for 

2-laget). Trener bør med jevne mellomrom vurdere om utøver er klar til delta på laget på 

høyere nivå. 

VIKTIG: Ved differensiering SKAL trenerressursen fordeles likt mellom de ulike 

nivågruppene. Alle lagets trenere SKAL involveres i alle nivågruppene. 

 

 

 



 
 
 
 
 

4.5 Spissing og topping 

Spissing av lag:  

Med dette menes å nivådele etter ferdigheter og treningsiver. Med andre ord å dele inn i 1 
lag og 2 lag. 

I Staal IL skal ikke spissing av lag forekomme i barneidretten. I barneidretten 6-12 år skal vi 
ha jevne lag. Klubben skal heller legge til rette for frivillige ekstratreninger for de mest ivrige. 

I ungdomsidretten fra 13 år og oppover er det mer naturlig med spissing etter både 
ferdighetsnivå og treningsiver. Her meldes man også inn i seriespill.  Klubben skal etterstrebe 
å ha gode opplegg for alle gruppene og lagene i klubben, uavhengig av nivå. Man skal også 
være bevisst på å ikke ekskludere barn og unge som ønsker å trene og ønsker å bli gode. Se 
avsnittet om differensiering.  

Topping: 

Med topping menes at enkelte spillere starter kampene oftere, og spiller mer enn andre, 
basert på ferdigheter og treningsiver.  

I barneidretten (opptil 12 år) skal ikke topping forekomme. Likhetsprinsippet og 
jevnbyrdighetsprinsippet skal være gjeldende verdier. Alle skal spille like mye. Spillerne i 
fokus, fremfor resultater. Man ønsker ikke å skape «benkeslitere».¨ 

I fotball er det i alderstrinnene 11-12 år (7`er fotball) mulig å melde på i tre ulike nivå til 

seriespillet (1, 2 og 3), for Staal vil det være naturlig å melde på flest av sine lag i nivå 2. 

Antall lag påmeldt foreslås til følgende i forhold til antall spillere totalt i gruppene: 

1. 8-14 spillere, meldes på 1 lag på nivå 2, om alle spillere holder jevnt høyt nivå kan 
nivå 1 vurderes. 

2. 15-26 spillere, meldes på 2 lag/tropper på nivå 2. 
3. 27-35 spillere, meldes på 3 lag/tropper på nivå 2. 
4. 36-45 spiller, meldes på 4 lag/tropper på nivå 2. 

 
For punktene 2-4 ovenfor vil det være naturlig å melde på et ekstra lag i tillegg på nivå 1 om 

minimum 13-15 av spillerne har nivå til dette, dette fordi at man må rullerer (differensiere) 

på spillere til dette laget fra alle troppene (10 spillere til hver kamp). En slik løsning krever litt 

ekstra organisering og utsendelse av informasjon før hver uke av trenere/lagleder, men er å 

anbefale for at de beste spillerne skal få møte spillere på samme nivå i størst mulig grad. De 

spillere som ene uken spiller nivå 1 kamp bør stå over sitt lags nivå 2 kamp samme uke i 

størst mulig grad om mulig. Det skal poengteres at nivået på nivå 1 puljene er rimelig høyt og 

det er ikke tillatt i disse aldersgruppene og samle alle de beste spillere i samme tropp. 

Lag/tropper nevnt i punktene 2-4 skal deles inn i jevne grupper. 



 
 
 
 
 

I ungdomsidretten fra 13 år, vil det også være naturlig med mer topping. Man ønsker at alle 
spillerne skal få gode kamptilbud. Samtidig kan gode ferdigheter og treingsiver belønnes 
med mer spilletid her. Man skal allikevel være bevisst på å unngå at de samme spillerne 
spiller minst hver gang. 

 

Nivådeling i lagpåmeldig i seriespill er ikke topping. Dette gjøres for at en skal treffe flest 
mulig spillere på sitt nivå. Men en skal ikke opprettholde samme nivådeling på treninger – 
da skal en ha en rulling som beskrevet under kapittel Diffrensiering. 

 

4.6 Samarbeidsklubb 

Staal IL er opptatt av utvikling, og ser nytte i impulser og erfaringer fra andre klubber  og 
institusjoner. Derfor har klubben innledet ulike samarbeid innen både fotball, håndball og 
friidrett.  

Dette kan være nyttig både med tanke på spillerutvikling og trenerutvikling. 

 

Våre medlemmer spille i andre klubber? Medlemmer fra andre klubber spille i Staal? 

-Vurderes og besluttes av den enkelte gruppe i forkant av hver sesong  

-Alle avtaler skal signeres av Leder i Staal Jørpeland IL. 

-Ved Partnerklubbavtaler gjelder aldersgrense fra og med 16 år 

-Ved Samarbeidsavtaler (sammensatte lag) så kan man vurdere lavere 

årsklasser 

-Alle avtaler skal være i henhold til retningslinjer fra Særforbundet 



 
 
 
 
 

5.0 Trenerutvikling: 

Staal IL ønsker at opptatt av at barn og unge på Jørpeland skal få gode tilbud i Staal. For å 
kunne gi et godt tilbud, med god kvalitet, et det viktig med flinke trenere. Staal ønsker 
trenere med god kompetanse, slik at vi kan nå våre målsettinger.  

5.1 Staal treneren er: 

• Godt forberedt 

• Vi gjennomfører oppstartsmøter før sesongen og evalueringsmøter etter sesongen 

• Vi har en plan for sesongen og for hver trening 

• Vi stiller på trening og til kamp i Staal utstyr 

• Inkluderende  

• Vi skaper trivsel og bygger et godt sosialt miljø for alle 

• Vi blir godt kjent med hver enkelt og skaper trygge rammer for utvikling 

• Vi coacher positivt og skryter mye 

• Er engasjert 

• Vi skal vise vilje til samarbeid og verdsette innspill fra andre 

• Vi stiller krav og har tydelige forventninger 

• Vi deler erfaringer og gjør hverandre gode 

• Rollemodeller 

• Viser gode holdning og sportsånd i møte med dommere og motstandere i kamp og 

turneringer 

• Vise respekt og gode holdninger for hver enkelt spiller/utøver og for eget lag 

• Vi representerer klubbens verdier: handlekraft, engasjement og respekt 

• Utviklingsfokus 

• Vi har fokus på utvikling foran resultater 

• Vi er åpne for påfyll, utdannelse og utvikling 

Vi stimulerer til og tilrettelegger for egentrening 

• Lojalitet 



 
 
 
 
 

• Vi følger og bidrar til klubbens visjoner og mål 

• Vi følger klubbens strategi og sportslige retningslinjer 

• Vi utfordrer og bidrar til videreutvikling av klubbens sportslige retningslinjer og arbeidsmåte 

 

5.2 Trenerutvikler: 

Gruppen SKAL sette av midler til trenerutvikler i budsjettene. Gruppene skal til enhver tid 
etterstrebe å ha en trenerutvikler engasjert. 

5.3 Trenerutviklingstiltak: 

Trenerkurs: 

Staal skal oppmuntre til, og legge til rette for at klubbens trenere skal kunne ta trenerkurs. 
Dette kan være trenerkurs i regi krets/forbund, og/eller andre eksterne kurs. Klubben ønsker 
å kunne tilby kurs lokalt i Ryfylke. Samtidig er det mulighet for trenere å ta eksterne kurs 
andre steder. Kostnader ved eksterne kurs, kan søkes til styret. Det er ønskelig at alle 
klubbens trenere i ungdomsavdelingen 13-19 år har formelle trenerkurs. 

Trenerforum for hele idrettslaget: 

Klubben har to trenerforum i året, hvor alle trenere i idrettslaget, uavhengig av særidrett, 
inviteres. Her tas det opp aktuelle problemstillinger som går på tvers av idrettene. Dette er 
et fint forum for å møtes og diskutere ulike saker. Dette kan være et internt trenerforum, 
hvor ulike tema omkring sportsplanen diskuteres. Det kan også være et forum hvor eksterne 
foredragsholdere kan inviteres. 

Trenerforum særidrett: 

Dette er et trenerforum for den enkelte særidrett, hvor trenere samles og diskuterer 
problemstillinger knyttet til sin idrett og sportsplanen. Dette er et viktig forum for trenere i 
Staal. Klubben jobber mot felles mål, og da er det viktig at alle trenere er med å dra i samme 
retning. 

Mentorordning: 

I Staal IL er det ønskelig at de etablerte trenerne, med formell kompetanse og erfaring bidrar 
nedover til nye, ferske trenere. Erfaringsutveksling, og oppfølging internt i klubben er viktig. 
Dette fungerer ved at noen utvalgte mentorer får 2-3 trenere de spesielt skal følge opp. 
Trenerutvikler leder mentorgruppen. 

Trenerhospitering: 

Staal er opptatt av at trenere skal få mulighet til å utvikle seg, og å få nye impulser. Et middel 



 
 
 
 
 

er trenerhospitering. En trener skal ha mulighet til å hospitere opp et nivå, og delta som 
trener på nivået over. Både ved observasjon, men også fysisk å ha økten på nivået over, 
dersom det er ønskelig. Alle trenere i Staal skal legge til rette for trenerhospitering. 

Samarbeidsklubb: 

Staal Jørpeland IL ønsker å dra nytte av våre samarbeidsklubber. Her det det mulig å hente 
inspirasjon, og erfaringsutveksling fra trenere i samarbeidsklubber. Staal Jørpeland IL skal 
legge til rette for at idrettslagets trenere kan dra nytte av dette samarbeidet. 

 



Disiplin og holdning 

 

Dette er en oversikt over viktige holdepunkter for de ulike 

aldersgruppene, for hvordan vi skal bygge gode grupper og 

enkeltpersoner. Dette er klare regler, som skal gjøre det forutsigbart 

for trenere og spillere å opprettholde i hverdagen, som skal bygge de 

rette holdningene hos spillerne våre. Vi har et ansvar og en mulighet 

for å bygge opp denne biten hos spillerne, som gir en stor fordel i 

treningshverdagen, men som også gir en enorm fordel for barna i 

deres videre liv.  

 

Det er viktig å påpeke at regler fra tidligere årsklasser selvfølgelig 

gjelder selv om det ikke står her. Målet er at disse skal være 

innarbeidet så vi kan ta det et steg videre.  

 

6-7 år 

• ALLE skal være med å samle inn utstyr etter trening. Ingen går 
hjem før alt er inne og treneren er fornøyd.  

• ALLE har drikkepause/dopause til samme tid – treneren 
bestemmer.  

• Det er to samlinger på trening, før og etter trening. Da skal 
spillerne raskt inn til treneren, treneren skal være kjapp og 
konkret – spillerne har kort konsentrasjonstid. Bruk vinduet du 
har godt.  

 

8-9 år  

• ALLE skal være med å samle inn utstyr etter trening. Ingen går 
hjem før alt er inne og treneren er fornøyd.  

• ALLE har drikkepause/dopause til samme tid – treneren 
bestemmer.  

• Staal-spilleren tar initiativ til å takke for kampen, uansett utfall 
og resultat 



• Treningsoppmøte SKAL ha betydning for kamp. 
o Presisering – Spillerne SKAL være med på kamp og spille 

minimum halve kampen. Dette kan derimot ha en liten 
påvirkning i forhold til at de som alltid er på trening 
spiller LITT MER enn de som ikke har så godt 
treningsoppmøte.  
MEN husk det kan være flere grunner til dårlig 
treningsoppmøte. Se bak det, så godt du kan.  

• Kommer du for sent til trening, står du over øvelsen som er i 
gang når du kommer, og hopper inn ved neste øvelsesstart.  

 

10-11 år 

• ALLE skal være med å samle inn utstyr etter trening. Ingen går 
hjem før alt er inne og treneren er fornøyd.  

• Møte opp presis til trening, dette er nå deres eget ansvar, ikke 
foreldrene.  

• Staal-spilleren tar initiativ til å takke for kampen, uansett utfall 
og resultat 

• Ved treningsstart SKAL du være klar for trening (Ikke knytte 
sko, gå på do eller annet) 

 

 

12-13 år  

• Møte opp presis til trening, dette er nå deres eget ansvar, ikke 
foreldrene.  

• Språkbruk og oppførsel over medspillere, motspillere og 
dommere settes i fokus. Vi skal bygge opp medspillere og 
respektere motspillere og dommere.  

• Melde forfall selv til trening/kamp (Spond)  
• Lage 1 (2) ekstra regel, SAMMEN med spillerne før sesongen  

 

14-16 år 

• Melde forfall MED GRUNN, selv til trening/kamp (Spond)  
o Send melding om det er for personlig. 

• Hjelpe til med organisering underveis i treninga. INGEN mål 
flyttes før alle som har fått beskjed om å hjelpe, tar i målet. 
Andre oppgaver som blir gitt av treneren, SKAL svares ja på, og 
gjøres så effektivt som mulig.  



• Ukentlig ordensmenn – ansvar for drikkeflasker, garderobe. Bli 
enige om oppgaver.   

• Lage 2 ekstra regler, SAMMEN med spillerne på møtet før 
sesongen.  

• Språkbruk og oppførsel over medspillere, motspillere og 
dommere settes i fokus. Vi skal bygge opp medspillere og 
respektere motspillere og dommere. 
 

 

Junior og senior lag 
 

• Melde forfall MED GRUNN til trening/kamp (Spond)  
o Send melding om det er for personlig. 

• Hjelpe til med organisering underveis i treninga. Oppgaver 
som blir gitt av treneren, SKAL svares ja på, og gjøres så 
effektivt som mulig.  

• To ordensmenn pr uke som skal ordne med vannflasker og 
orden/ryddighet i garderoben. 

• God holdninger til bruk av sosiale medier som angår 
informasjon som blir gitt lagets egne sider. 

• Man skal benytte treningsutstyr som er sponset av klubben så 
langt det er mulig, leggbeskyttere er påbudt i trening som i 
kamp. 

• Språkbruk og oppførsel over medspillere, motspillere og 
dommere settes i fokus. Vi skal bygge opp medspillere og 
respektere motspillere og dommere. 

• Vær positiv, gi ros og konstruktive tilbakemeldinger til 
medspillere.  

• Alle har et ansvar for at laget skal ha et godt miljø og som 
dermed gjør gruppen sterkere. 

• Vis gode og ærlige holdninger overfor trenerteamet. Vis 
respekt, vær positiv, ærlig og åpen i dialogen. 

• Det er ikke tillatt å nyte alkohol 3 dager eller mindre før kamp. 
 

Støtteapparat/SU og andre med ledende roller;  
 
• Være rollemodeller for klubbens visjon og verdier som er 

forankret i sportsplanen. 
• Fremme klubbens visjoner, verdier og holdninger i møter og 

ved bruk av sosiale medier.  
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Sportsplan – Fotball 

Sportsplanens rolle i hverdagen for ”Staal fotball” 
Sportsplanen skal være klubbens styringsverktøy for hvordan det skal jobbes 
for å sikre fotballspillerne våre et så godt tilbud som mulig i Staal. Den skal 
sikre en kontinuitet i arbeidet i hverdagen, og skal være et verktøy å bruke for 
å gjøre hverdagen for trenere og andre voksenpersoner i klubben enklere. 
Den skal sikre god KOMMUNIKASJON på tvers av årganger, mellom trenere, 
til foreldre og andre steder for en god og åpen kommunikasjon er viktig.  
 
Ved å jobbe systematisk på måten som er beskrevet i sportsplanen, vil vi 
kunne vite hva vi holder på med i hverdagen, å ha noe å utvikle for å sikre 
klubbens framgang.  
 
Voksne med verv i klubben sine meninger er viktige for å føre klubben videre, 
og vi ønsker at alle i klubben skal bidra til å utvikle sportsplanen, men det er 
viktig å være lojal til planen som er beskrevet her. Klubbens plan går foran 
alle enkeltpersoners egne meninger – KLUBBEN ER SJEFEN!  

Staal fotball sine MÅL:  
- Hvert guttekull skal inneholde minst 30/35 spillere når de starter på et 

eget fotballtilbud  
- Hvert jentekull skal inneholde minst 20/25 spillere, når de starter på et 

eget fotballtilbud 
- Hvilket mål skal vi ha for frafall frem til de er 16 år? ”Når laget er ferdig 

med året som 16-åringer og går over til junioralder, ønsker vi å ha holdt 
på bredde, og ha et frafall på maksimalt 30%. 

- Herrelaget skal til enhver tid ha 7 egenproduserte spillere blant de 10 
spillerne med mest spilletid (Eller kanskje mer et mål for spilletid, for de 
under 20? ”Årlig skal spillere som holder junioralder stå for 20/30% av 
den samlede spilletiden”) SU setter et passelig mål her.  

- Vi skal utvikle spillere som er så gode at de spiller på et høyere enn 
seniorlagene våre. Det skal i gjennomsnitt være 10 spillere i 
toppfotballen med bakgrunn i Staal til enhver tid? Toppfotball defineres 
som Eliteserien, OBOS og Post-Nord for herrer og Toppserien og 
1.divisjon for damer.  

- Damelaget skal spille på minimum 2.div-nivå 
- Herrelaget skal spille på minimum 3.div-nivå 
- Vi skal være et sted hvor ALLE som er medlemmer får positive 

opplevelser 

Staal fotball sine visjoner:  
- Vi utstråler FOTBALLGLEDE 
- Vi har en stor TRENINGSIVER 
- Vi er gode MEDMENNESKER 
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Spillestil: 

Staal fotball ønsker å ha en spillestil som skal gå igjen i alle Staal lag, spesielt 
for lagene fra 12 år og oppover, hvor det spilles 9er og 11er-fotball. Det er 
muligheter for tilpasning for de ulike lag, men noen prinsipper skal være 
gjeldende for alle Staal lag. Det er ønskelig at Staal-stilen er lett gjenkjennelig. 
Det vil også gjøre det enklere å drive spillerutvikling, dersom vi får en grønn 
tråd i arbeidet vårt, og jobber etter samme filosofi.  

Generelle spillestilprinsipper for Staal Fotball: 

Offensivt: 
- Spill langs bakken, vi skal så ofte som mulig ha ballen i vårt lag, MEN ballen 

skal spilles fremover til en medspiller så ofte du kan, for å skape et 
gjennombrudd 

- Tørre å bygge opp angrep bakfra, men er motstanderne naive og flytter 
opp mye folk, er en langpasning også å foretrekke.  

- Vi straffer motstanderne på kontringer når de er i ubalanse 

- Spillerne skal så ofte som mulig få bruke sine spisskompetanser i 
kampsituasjoner på sitt lag.  

- Vi scorer mer på dødballer enn vi slipper inn.  

Defensivt: 
- Samtlige spillere på laget jobber hardt defensivt. Ingen sluntrer unna.  
- Gjenvinning, de nærmeste spillerne rundt balltap, skal alltid prøve å vinne 

ballen kjapt igjen. Resten kommer seg på riktig side av ballen. Blir vi spilt av, 
jobber vi oss på riktig side.  

- Forsvare som et samlet lag, med tette avstander i bredde og lengde, enten 
vi presser høyt eller lavt. Vi presser aldri alene! 

- Vi er rå i egen boks, foran eget mål. Her er vi kjapt mange spillere om 
ballen er inne her, og ofrer oss for å unngå baklengsmål.  

- Vi har STORT lag når vi har ballen, og har et tett og LITE lag uten ball.  

Dette er prinsipper ALLE trenere i ungdomsfotballen (12-19 år) i Staal SKAL 
kunne noe om og ta med i sin hverdag, mens videre fordypning i spillestil står 
forklart i fagplanen for Staal Fotball.  

 

MiniStaal (6-8 år)  
MiniStaal er et samarbeid mellom håndball, fotball og friidrett, hvor det skal 
være innslag fra alle idretter i løpet av hver treningsuke. Det trenes 2 økter på 
60/90 minutter i uka, gjennom hele året.  
 
Det SKAL deles inn i rene jente- og guttegrupper.  
 
Øktene skal inneholde 25% av hver idrett, og 25% valgfrihet for barna.  
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Vi har retningslinjer for fotballdelen i MiniStaal, for å sikre at kvaliteten på i 
disse øktene blir så bra som mulig. Fotballtrenerne i MiniStaal, SKAL følge 
klubbens sportsplan og fagplan.  
 
Trenerutvikler har ansvar for opplegget som skal gjennomføres for 
fotballdelen i MiniStaal, slik at det er enkelt for foreldretrenere å delta som 
fotballtrenere. Det skal følges opp av trenerutvikler, for å sikre en god start 
som fotballtrener i Staal Fotball.  
 
Det skal deltas på offisielle fotballturneringer, og IKKE meldes på lag i 
seriespill for 6- og 7-åringene. 8-åringene skal ha et bredere kamptilbud. Det 
skal også arrangeres minimum 3 årlige vennskapsturnering i samarbeid med 
MIL og andre naboklubber, som gjøres på helge tid utenfor treningene.  
 
Det skal jobbes for å få minimum 3 fotballtrenere på hvert jente- og guttekull, 
som når barna blir 9 år, trer over og står ansvarlige for fotballtilbudet til kullet.  

Barnefotball 9-12 år (5er, 7er og 9er)  
De eldste i barna begynner nå å bli ungdommer. Dette endrer også rollen som 
trener gradvis, noe som er viktig å ta med seg i sitt trenervirke. Det begynner 
å skje mye i livet utenom fotballen, så det er viktig å behandle spiller som 
MENNESKER, og ta hensyn til det. 
 
KAMP 

• Vi skal vinne på den rette måten. Vi utforsker spillet og prøver å spille. 

• Det SKAL IKKE differensieres i kamp. Fra g/j11 kan en melde på et 
ekstra lag opp en årsklasse, eller helst opp et nivå i samme årsklasse 
for mer teknikk, men samme fysikk. 

• Det er troppen som reiser på kamp som skal vinne kampen, ikke de 5 
eller 7 beste spillerne! Alle skal ha tilnærmet lik spilletid i denne 
alderen.  

• Kamptroppen skal optimalt sett være 7 spillere i 5er-fotballen, 9-10 
spillere i 7er-fotballen og 11-13 spillere i 9er-fotballen. Men her må 
treneren bruke skjønn for å optimalisere kamptroppene slik at alle 
inkluderes på en best mulig måte. Mange kamptilbud er målet ved 
påmelding av lag. 

• Kampen er den viktigste faktoren å bygge de rette verdiene og 
holdningene i spillerne våre på.  

• Ha ALLTID fokus på individuell FRAMGANG. Et tap i en kamp kan 
inneholde mange gode prestasjoner, mens en seier kan inneholde 
mange dårlige prestasjoner. Ikke la resultatet ta styringen, se på 
prestasjonen bak.  

 
TRENING: 
Trygghet og trivsel er viktig i disse årene. Prioriter det før fotballfaglige 
momenter. Strukturen i treningene er ekstremt viktig, det skaper trygge 
rammer for barna.  
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En må håndtere store forskjeller i interesse og ferdighet, og vi må behandle 
spillerne som barn. Ro ned presset på å prestere,” være en seriøs 
fotballspiller”, MEN forvent god oppførsel.   
 
Differensiering er et godt virkemiddel for å legge til rette for jevnbyrdighet på 
trening. Klubben ønsker at trenerne bruker dette aktivt for å skape best mulig 
mestring uavhengig av ferdigheter. Differensiering på trening er viktigere i 
tidlig alder da det er store fysiske og mestrings forskjeller, deretter tilpasses 
dette etter utvikling av gruppen. MEN gjør gjerne øvelser som ikke påvirkes 
av differensiering samlet (øvelser uten motstand).  
 
Streb etter HØY AKTIVITET på trening – minst mulig kø og pauser   
 
De yngste (opp til 10 år) SKAL prioriteres i ryfylkehallen i vinterhalvåret, og 
skal ha 1 time treningstid der fra november-april.  
 
Ryfylkehallen er reservert for frivillig trening hver helg i vinterhalvåret 
(november-april) (trener-/spillerutvikler har ansvar for treningstider) 
 
Det er et minimumskrav at trenerne følger opp tiltak fra trenerutvikler, og et 
ønske at trenerne tar grasrottrenerkurs fra NFF.  
 
Det etableres en FAGPLAN for følgende områder, som trenerne 
FORVENTES å følge:  

• Treningsopplegg 

• Kamprutiner 

• Disiplin/holdninger 

• Egentrening 

Ungdomsfotball 13-16 år (9er og 11er) 
Når barna blir til ungdommer, endrer også rollen som trener seg litt med dem. 
Dette skjer gradvis, som er viktig å ta med seg i sitt trenervirke, som begynner 
så smått når de er 12 år og skal spille 9er-fotball og videre fra 13 års alderes. 
Det begynner å skje mye i livet utenom fotballen, så det er viktig å behandle 
spiller som MENNESKER, og ta hensyn til det.  
 
Det er viktig å dyrke det SOSIALE aspektet. Vi er en del av et lag, ha sosiale 
samlinger utenom fotballtrening og kamp, minimum 1 gang i halvåret.  
 
KAMP 

• De som blir tatt ut til kamp, bør spille minimum halve kamper, kanskje 
mer i noen og litt mindre i andre slik at man føler god mestring, her er 
det viktig at trenerne tenker spillerutvikling, mestring for alle, ikke 
resultat.  

• Flere kull/lag har mer enn et lag så da vil flere spillere være sikret 
minimum en kamp pr. uke, trenerne balanserer dette på beste måte. 

• Vi vinner på den rette måten. Vi utforsker spiller og prøver å spille. 
Kamptroppen skal, optimalt sett, være på 11-12 spiller i 9er-fotballen, 
og 15-16 stk. i 11er-fotballen.  
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• Se spesifikke retningslinjer  
 
TRENING  

Differensiering er et godt virkemiddel for jevnbyrdighet. Det skal differensieres 
på trening etter kvaliteten i gruppen, viktig at man i tekniske øvelser og spill 
på små flater finner den rette balansen mellom mestring og noe å strekke seg 
etter, da løfter man kvaliteten i felleskap. MEN gjør gjerne øvelser som ikke 
påvirkes av differensiering samlet (øvelser uten motstand) 
Streb etter HØY AKTIVITET på trening – minst mulig kø og pauser   
 
Trening er grunnen til alle gode prestasjoner i verden. Alle som er bedre enn 
andre har trent mer enn disse andre. Det er egentlig enkelt å bli god, det 
krever bare litt tid og trening. Vi ønsker å være en klubb som oppfordrer og 
legger til rette for masse trening.  

Tiltak (Trener/spillerutvikler sitt ansvar):   

- Frivillig trening i helgene på Staaltun i sesong (April-oktober) 
- Frivillig trening i helgene i Ryfylkehallen utenfor sesong (Oktober-april) 
- Frivillige treninger med spillerutvikler (Frivillig fra periode til periode)   

For aldersgruppa 13-16 år SKAL det være et oppstartsmøte i januar og et 
statusmøte i august, hvor en går gjennom opplegget for sesongen og 
sammen med spillerne avklarer hvilke verdier og retningslinjer som skal gjelde 
for gruppa. La spillerne være med å bestemme her, det gir eierskap. 

Bruk ROLLEMODELLER i gruppa til å kreve fra resten. Forvent at de går 
foran og setter standarden for seriøsitet og oppførsel. 

Det er enkelt å la seg rive med som ungdomstrener, med å kjøre sitt eget løp 
som trener – HUSK AT ”KLUBBEN ER SJEFEN”. Uten det i bunn, vil i ikke 
kunne utvikle klubben i riktig retning.  

Det etableres en fagplan for følgende områder, som trenerne FORVENTES å 
følge:  

• Treningsopplegg 

• Kamprutiner 

• Disiplin/holdninger 

• Egentrening 

Keeperne må legges ordentlig til rette for på dette alderstrinnet. Det skal 
jobbes for å ha felles keepertreninger på tvers av kullene, som administreres 
av trenerutvikler. Keeperne skal også få rundt 60 minutt ukentlig av 
treningstiden sin med laget, på spesifikk keepertrening.  

Jentefotball – egne hensyn å ta til jentefotball 
 

Grunnregelen er at jentene skal ha samme tilbud som guttene.  
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Fotball er like kjekt for jenter som gutter. Jenter skal ha tilgang på like mange 
økter og antall trenere som gutter.  

Det skal være rene jentelag på alle kull, og målsetning om egne lag for alle 
årskull helt opp til juniornivå. 

Jenter kan som et ekstratilbud etablere hospiteringsordninger med guttene 
dersom det er formålstjenlig for jentene selv og laget. 

Det er visse hensyn vi må ta spesifikt til jentefotball. Tradisjonelt sett er mye 
av litteratur og fagstoff basert på gutter som spiller fotball, så selv om det er 
mye av det vi må ta med oss inn i jentefotballen er det visse ting som gjelder 
spesifikt på jentesiden. 

Det SKAL etableres eget jentelag så fort som mulig etter oppstart, gjerne med 
en gang. Jenter faller fort bort om de må spille med mer fysiske gutter.  

Det er et ønske å samarbeide mer med naboklubben MIL i aldersgruppen 14-
17 år, i alle fall for å få til en god treningshverdag for jentene. Dette gjør at vi 
har flere på trening som gir oss mer valgmuligheter. Det bør strebes etter å 
lage grupper som tilrettelegger for å treffe jentenes ambisjonsnivå og 
interesse. For å gjøre dette krever det at det knyttes bånd i alderen 10-13 år, 
slik at denne overgangen til et mer regelmessig samarbeid blir enklere. 

TILTAK:  

Trenerutvikler har ansvar for å organiseres minimum 1 samling i halvåret, på 
tvers av alderskullene 10-13 år, sammen med naboklubben MIL. Dette for å 
etablere en kontakt, som gjør det enklere å samarbeide når en kommer til 
aldersrommet 14-17 år.  

Trenerutvikler har ansvar for å samle trenerne i klubbene MIL og Staal i 
aldersgruppen 14-19 år i november, etter sesongslutt og diskutere hvordan vi 
legger opp treningsgrupper og kamp-lag før neste sesong. På den måten kan 
vi tidlig komme med forslag til jentene som skal spille, og kretsen for å finne 
løsninger. Det skal minimum være et samarbeid rundt 1 trening i uken.  

Krav til de ulike rollene i Staal Fotball:  

Trenerutvikler:  
Staal skal jobbe for å ha en trenerutvikler ansatt i en 25% stilling i klubben. 
Trenerutvikler har ansvar for å jobbe for å lede utviklingsprosessen på 
trenersiden i klubben, med hovedfokus på de aldersbestemte lagene fra 6-16 
år.  

Trenerutvikler har ansvar for:  

• Lede 3 trenersamlinger i året for hver aldersgruppe. 
• Lede prosessen med å utvikle en fagplan for Staal Fotball, som 

inneholder: 
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• Klubbens treningsopplegg 
• Spillestils-prinsipper 
• Kamprutiner 
• Retningslinjer for disiplin og fair play i de ulike aldersgruppene 
• Hvordan stimulere til egentrening? 

• Ha en generell dialog med trenerne i klubben, og være tilgjengelig i 
hverdagen for spørsmål og andre henvendelser.  

• Besøk og oppfølging på trening er omfattende, men om mulig prioritere 
oppfølging på trening for de yngste fra 6-10 år, for å skape gode rutiner 
tidlig på trening der. 

• Lede jentesamarbeidet med Staal/MIL i aldersgruppen 10-16 år 
• Lede prosessen rundt keepertilbudet på tvers av kull i klubben.  
• Arrangere inspirerende tiltak for trenerne.  
• Delta i utviklingsprosessene i hele klubben, for å være med å sikre at 

klubben beveger seg fremover.  
• Være en foregangsfigur i samarbeidet med naboklubben MIL.  
• Arrangere frivillige treninger, i samarbeid med spillerutvikler, på dagtid i 

skoleferier. (Høst-, vinter-, påske-, jule- og sommerferie). Dette skal være i 
hovedsak et tilbud til spillere over 11 år, og skal gi et sted å spille fotball 
selv i ferier, men også være en trygg oppholdsplass å være i ferier med 
mye fritid.   

 
SPILLERUTVIKLER: 

- Gi frivillig treningsmulighet til de som ønsker mer trening (10-14 år, 
gutter/jenter)  

- Gi ekstra oppfølging til de spillerne som vil litt ekstra for å bli god. Her 
ønsker en å dyrke “treningstalentene”, som blir gode på lang sikt (14-19 år, 
gutter/jenter)  

o Ekstra treningsøkt 
o Lage treningsplan 
o Samtaler 
o Styre trenings- og kamphverdagen, som ofte består av mange 

lag å forholde seg til.  
- Delta i utviklingsprosessen i hele klubben, for å være med å sikre at klubben 

beveger seg fremover.  
- Spillerutvikler samarbeidet med Strand VGS sin idrettslinje. ”Spilleren i 

fokus”, så totalbelastning, restitusjon og trening blir håndtert på en god måte 
for spilleren individuelt.  

- Spillerutvikler skal IKKE ha noe ansvar for spillerne som tilhører Staal 
Herrer A, da disse har trenerkraft nok i sitt lag.  

- Arrangere frivillige treninger, i samarbeid med trenerutvikler, på dagtid i 
skoleferier. (Høst-, vinter-, påske-, jule- og sommerferie). Dette skal være i 
hovedsak et tilbud til spillere over 11 år, og skal gi et sted å spille fotball selv 
i ferier, men også være en trygg oppholdsplass å være i ferier med mye 
fritid.   
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TRENERE - ALDERSBESTEMT: 
Skal jobbe for å SE hver enkelt på hver trening.   

• Tilbakemelding, navn, smil, ros  
 
Legge til rette for HØY AKTIVITET på trening 
 
SKAL ha en klar plan på hvordan alle økter skal gjennomføres, før de kommer 
på trening. Dette med utgangspunkt i klubbens treningsopplegg. Hva skal 
gjøres, hvordan differensiere, hvem skal gjøre hva, fokusområder?  
 
Skal utvikle flest mulig gode SPILLERE, ikke et best mulig lag.  
 
Delta på trenerutviklerens tiltak, og gi tilbakemeldinger på disse.  
 
Vise lojalitet til KLUBBENS sports- og fagplan 

• Treningsopplegg, årssyklus 
• Spillestil 
• Retningslinjer for disiplin og fair play 
• Kamprutiner 
• Egentrening 

 
Strebe etter å gi alle ENKELTSPILLERNE i gruppa si, en god hverdag i Staal. 
Behandle de individuelt.   

• Får de beste nok utfordring?  
• Får de svakeste oppleve nok mestring? 

 

Juniortrenere:  
SU sitt ansvar + Trener teamet 

Herrelagstrener:  
SU sitt ansvar + Trener teamet 

Damelagstrener: 
SU sitt ansvar + Trener teamet 

Banefordelingsansvarlig:  
• Staal skal ha en baneoppsett-ansvarlig 
• De yngste (6-9 år) prioriteres i ryfylkehallen i vinterhalvåret, fra november-

april, som vil si at det FORVENTES at de har tilbud om treninger hele året 
rundt til spillerne sine.  

• I “krisetider” (utendørs banedrift nedlagt) SKAL følgende lag prioriteres i 
hallen, og resten av lagene må finne alternativer, eller ta pause:  

• Staal Herrer A: 4 økter i uka 
• Staal Damer: 3 økter i uka 
• Staal Jr: 3 økter i uka  

• Ellers skal Staal tilstrebe at alle lag har treningstider nok til å opprettholde 
ønskelig aktivitet i henhold til sportsplan. Om noen ønsker å trene mer enn 
sportsplan, skal ikke dette gå på bekostning av andre lag.  
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• Det skal frigjøres nok bane til treningene, til at klubbens treningsopplegg 
kan gjennomføres på en god måte på tildelt bane.  

Vi er en BREDDEFOTBALLKLUBB!  
Staal er en breddeklubb. En av våre store styrker er at vi skal ha plass til alle 
som ønsker å spille fotball. Vi organiserer gode tilbud til ALLE de som ønsker 
å trene og spille fotball. Vi skal IKKE være en klubb som selekterer ut de gode 
spillerne vi har tro på, men jobbe for å gi et tilbud som alle er fornøyd med.  
 
Det er desto like viktig å gi alle i gruppa det de trenger. Noen trenger et trygt 
sted å være sosialt 2-3 ganger i uka, og skal også få positive opplevelser de 
gangene de er på trening eller kamp. Alle fortjener ros for gode forsøk og god 
innsats. Alle fortjener å få en form for oppmerksomhet, og alle fortjener å få 
tilrettelagt at de opplever MESTRING på fotballbanen. Differensiering SKAL 
brukes for å gi alle dette.  
 
Men det gjelder også å ta vare på de som vil litt mer, og at det ”er lov å bli 
god” i Staal. Disse spillerne drar ofte med seg resten av spillerne og kan være 
gode rollemodeller for dem, som gjør opplevelsen for hele gruppa bedre. Det 
er gøy å være en del av noe bra!  

SPILLERUTVIKLING  
“Vi skal også skape best mulige fotballspillere” 
Regel nr.1 for å bli god, som vi MÅ spre ukentlig til spillerne våre. ”FOR Å BLI 
GOD MÅ DET TRENES MYE!”. Dette kan vi gjøre selv om vi bor på 
Jørpeland.  

Vi skal alltid ha “spilleren i sentrum”, da et av hovedmålene til klubben er å 
utvikle spillere til egne A-lag og høyere nivå. Vi skal dyrke frem 
treningstalentene og legge til rette for at disse får det de trenger for å nå et 
høyt sportslig nivå.  

Alle trenerne i ungdomsfotballen jobber for å gi de spillerne som vil litt ekstra, 
nok tilbud og utfordringer. Dette kan være forskjellige ting. Det kan være jenter 
som trener med guttelag, hospitering opp til eldre lag, eller referansetreninger 
med Viking eller andre lag som kan gi spilleren den ekstra motivasjonen. Samme 
hva det er, skal trenerne strebe etter å gi spillerne det de trenger i vår klubb. 
”DET ER LOV Å BLI GOD!” 

Tiltak: 
Vi er en klubb som legger til rette for MASSE TRENING og GOD KVALITET.  

• Ryfylkehallen er åpen for frivillig trening for følgende aldersgrupper på 
følgende tidspunkt. Det må alltid være en voksenperson tilstede som 
VAKT, hvor trenerutvikler leder prosessen med vaktliste.  

• Lørdager 10-12 (6-10 år)  
• Lørdager 12-14 (11-16 år) 
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• Trenerutvikler og spillerutvikler har ansvar for å arrangere minimum 2 
frivillige treninger ukentlig i skoleferier, på dagtid, for de som ønsker å 
trene ekstra i ferier. 

• Det er ansatt en egen SPILLERUTVIKLER i klubber som jobber i junior- og 
ungdomsavdelingen. Denne personen skal gi spillerne som vil det lille ekstra, 
nettopp det lille ekstra. For utdypende rolleavklaring rundt spillerutvikleren, 
se eget avsnitt om det.  

• A-lagstrenere vier ekstra tid til de satsende unge spillerne i klubben. Disse 
skal få ekstra oppfølging utover det resten av troppen får. Det skal gjøres 
gjennom samtaler, treningsplanlegging, ekstra treninger eller på andre 
måter som trenerne føler disse spillerne trenger.  

Staal-spilleren  
I utviklingen vår av spillere, er det viktig at vi ser etter det samme i hvilke 
spillere vi ønsker å se.  

• Viser at fotball er GØY 
• Et treningstalent som søker UTVIKLING 
• Ser viktigheten av godt SAMHOLD, og unner andre suksess 
• VINNERVILJE 
• Bidrar både på og utenfor banen 

• Utvikler sin egen SPISSKOMPETANSE som fotballspiller 

Begrepsavklaring 
 

Differensiering – VI SKAL DIFFERENSIERE!  
“Deler inn spillere etter ferdighetsnivå, så de får spille på det nivået de 
tilhører” 

På denne måten legges det til rette for at alle spillere i treningsgruppa føler 
mestring, og en legger forholdene til rette for ALLE spillerne. De som har spilt 
lite fotball, og derav har lav fotballferdighet får lite positivt utav å hele tiden 
spille med spillere som har spilt mer fotball enn dem og innehar et høyt 
ferdighetsnivå. De som har spilt mye fotball får mer utav å spille med 
jevngode spillere for å få utfordring nok på trening.  

I treningshverdagen SKAL det differensieres, det tilpasses etter kvaliteten i 
gruppen, viktig at alle føler mestring og går hjem fra trening med en god 
følelse. 

Frem til og med 12 år, SKAL DET ikke differensieres i kampsammenheng, 
alle spillere i kamptropp skal benyttes tilnærmet like mye! Det er allikevel en 
mulighet fra 11 år og melde på ekstra lag i seriespill på nivå 1 som kan gi de 
som er kommet lengst et ekstra tilbud. Dersom dette tilbudet blir benyttet skal 
spillere velges etter innsats, treningsoppmøte og mestring. 
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Hospitering 
Hospitering vil si at spillere trener på et annet aldersnivå enn sitt eget. Det er 
et virkemiddel for å gi spillere de utfordringene de trenger. Spillere som skal 
bli gode fotballspillere, har godt av å, i perioder, tre ut av sitt trygge miljø, og 
utfordre seg og å spille fotball under litt tøffere vilkår. Dette gjelder både 
sosialt og fotballmessig.  
 
Noen grunner til å hospitere er:  

- Spilleren trenger å kjenne på et høyere nivå for å utfordre seg.  
- Spilleren er tidlig eller sent fysisk utviklet og trenger å spille med like fysiske 

spillere.  
- Spilleren trenger å utfordres i et litt ukjent og utrygt miljø. Det er god trening 

å bli kjent med en ny gruppe.  
- Hospitering er et godt virkemiddel til mer aktivitet og samarbeid på tvers av 

kull. Dette til gode for enkeltspillere, men også for lagene de hører hjemme i 
som vennes til et høyere nivå. I tillegg gir det en positivt effekt på 
treningsgruppen som får besøk fra spillere fra kullet under. 

 
Det er lett å presse gode spiller til å spille på eldre lag, men det er også viktig 
å ta hensyn til å ikke presse spillerne til å spille der de ikke har lyst. Å flytte 
spillere permanent opp, skal være en avgjørelse som tas sammen med spiller 
selv, trener, foreldre og til slutt SU. Dersom det dukker opp vanskelige saker 
i denne forbindelse har fotballgruppen etablert et eget utvalg som skal delta i 
prosessen. 
 
Hospitering er IKKE en forutsetning for å nå langt som fotballspiller. For 
mange kan det være en fordel for deres utvikling å IKKE hospitere. Det skal 
kun brukes om det riktig å gjøre for den aktuelle spilleren.  

 

Fagplan  
Trenerutvikler leder prosessen med å lage en god fagplan. Denne skal 
inneholde utdypende forklaring på hvordan vi skal håndtere hverdagen på 
trening og i kamp. Samme skal vi utvikle opplegget vi tilbyr spillerne våre, 
gjennom en felles fagplan.  
 
Fagplanens innhold: 
 
Felles retningslinjer på å holdning/disiplin, som er tilpasset de ulike 
aldersgruppene. Vi har et felles ansvar for å oppdra gode medmennesker 
med gode verdier, som krever at vi har visse regler som gjelder for 
spillergruppene vi er ledere for.  
 
Felles treningsopplegg, tilpasset de ulike aldersgruppene. Det skal ligge 
tilgjengelig et treningsopplegg, som trenerne kan følge i sin treningshverdag, 
som skal tilpasses hva som er viktig for de ulike aldersgruppene. Det 
forventes at minimum 80% av treningstiden fylles med dette opplegget.  
 
Felles spillestilprinsipper, for hvordan vi opptrer som lag i kamp.   
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Felles kamprutiner. Det er viktig at vi har en klar plan for hvordan vi 
gjennomfører kampen.  
 
Sjekk fagplan på klubbens nettsider for å se nærmere på dette, under fanen 
”trenerveiledning” 

Regler turneringer 
 
For 11-12 åringer som deltar i Lyngdal Cup er det kun jevne lag og tilnærmet 
lik spilletid som er regelen. 
 
For lag 13-19 år kan det sportslige komme mer i fokus. 
 
Lagledere definerer om turneringen er en elite/satsings turnering eller en 
sosial turnering. Dette må kommuniseres tydelig ut til spillere og foreldre, slik 
at forventningene står i stil med opplevelsene. 
 
Er trenere/lagledere i tvil om hvordan de skal legge opp turnerings opplegget, 
spør/bruk andre i klubben om råd som har god erfaring med turneringer. 
 
Idrettslagets ``offisielle`` turneringer (Lyngdal, Sør-Cup, Dana Cup) skal ha et 
stort innslag av sosiale aspekter. Det året spillerne fyller 17 år er det 
anledning til å definere de ``offisielle`` turneringene som satsningsturneing. 
Lag som deltar på sesongens ``offisielle`` turnering kan melde seg på en 
elite/satsningsturnering som et supplement til denne turneringen. Man skal 
uansett turnering etterstrebe at alle deltakerne får en flott opplevelse, og at 
alle deltakerne er en viktig del av laget. 
 
 

- Sosialt Fokus 
- I gruppespillet og eventuelt B-sluttspill må det legges opp til god 

fordeling av spilletid for alle i troppen. I A-sluttspill, fra året spillerne blir 
13 år, kan man ``toppe`` lag for å vinne kamper. Alle spillerne bør også 
her få en fornuftig mengde spilletid, skal man nå langt er det viktig å 
involvere troppen mest mulig fornuftig med tanke på belastning. 

- Jevn/optimal fordeling av spilletid i gruppespillet og B-sluttspill til alle 
spillere som er med i enhver kamptropp i turneringen 

- Alle spillerne skal tas ut til alle kamptroppene til alle lagets kamper, 
både i innledende og sluttspillkamper så sant det ikke er begrensninger 
i turneringsreglementet. 

- Alle spillere bør være i startoppstillingen minimum 1 av 3 innledende 
kamper.  

- Fra 13 år, kan en i tillegg til ``offisielle`` turneringer reise på en 
elite/satsingsturnering (eller delta i Adidas Cup/Uoffisielt NM), eventuelt 
annen turnering tilpasset lagets tropp. Dette må kommuniseres ut til 
ALLE spillere og deres foresatte på lik linje med all annen informasjon 
som blir gitt på informasjonsmøter. 
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- Trenere har myndighet til å fordele spilletid i turneringer basert på 
treningsiver og innsats som er lagt ned i sesongen frem til turneringen, 
dette blir også informert om på foreldremøter. 

- 13-14 åringer deltar i Sør Cup, her er det mulig å melde på to lag i ulike 
klasser (7`er og 9`er/11`er fotball) og i tillegg bruke noen spillere på 
begge lag, dette er en god måte med tanke på at alle får jevn motstand 
og mestringsfølelse. Melder man på to lag i samme klasse i Sør Cup 
SKAL man melde på to jevne lag. 

 

”Kvalitetsklubben Staal” 
NFFs handlingsplan for 2016-2019, fokuserer på god kvalitet på all aktivitet. 
Kvalitetsklubb er et konsept som vil være retningsgivende for 
utviklingsarbeidet som gjøres i klubbene våre og samarbeidet mellom klubb 
og forbund. Vi introduserer kriterier på tre nivåer som basis for god kvalitet i 
klubben. Dette bygger videre på «klubben som sjef»-filosofien, men 
representerer en enda større helhet og en klarere struktur. 
 
Staal Jørpeland IL ble sertifisert på Nivå 1 høsten 2019 og er nå en 
kvalitetsklubb iht. NFF sine retningslinjer. 
 
NFF Kvalitetsklubb 1 er det første av tre nivåer i NFF Kvalitetsklubb. Målet er 
å stimulere til god klubbutvikling som vil forsterke helheten. Godt strukturerte 
klubber tiltrekker seg frivillige og gir grobunn for sunn barne- og 
ungdomsidrett. Det er krevende å lykkes med å tilrettelegge for alle med mye 
og god aktivitet. En rekrutteringsplan med en ansvarlig bidrar til en stabil og 
forutsigbar klubbdrift. Dommerne har en naturlig plass og rekrutteres tidlig og 
bredt. Sportsplanen sikrer kvalitet på treningsfeltet og kamparenaen, og 
krever solid implementering og oppfølging av klubbens trenere gjennom 
treneransvarlig. 

 
Oppfølging/evaluering av sportsplan 
 
Det er viktig å følge opp sportsplanen kontinuerlig, og at det skal være et 
levende dokument som skal utvikles og utfordres gjennom erfaringer og 
lærdommer vi gjør gjennom våre verv i klubben. Dersom noe  
 
 
Sportsplanen skal revideres fullstendig hvert andre år (eller etter behov), 
hvor det skal gjøres på en systematisk måte.  
 
Sportsplanen er basert på NFF retningslinjer og skal følges 
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Fokusområder for de ulike aldersgruppene 

Aldersgruppen 6-7 år: 

Rammer for treningshverdag: 
Det er vedtatt i Staal at barna som vil delta i idretten fra 6-8 år skal være en 
del av ”MiniStaal”, som gir treninger med innslag av både håndball, friidrett og 
fotball. Det SKAL trenes 2 ganger i uken hele året, utenom i skoleferiene.  

Hovedinnhold i treningen 
- Lek, med ball. Trening på grunnleggende ferdigheter gjennom 

lekøvelser 
- Småbanespill uten keeper (2vs2 og 3vs3) 
- Kunne være i aktivitet med ball selv, derav alltid “fri lek med ball” som 

en start på treningen.  
- Bruk binger (3vs3) aktivt i treninger og turneringer. Staal har kjøpt inn 

4stk av disse som skal brukes!  

Påmelding av lag i seriespill og turneringer:  
Det skal fokuseres på å få en forutsigbar treningshverdag 2 ganger i uken, så 
det SKAL IKKE meldes på lag i seriesystemet i denne aldersgruppen.  

Det skal deltas på Ryfylke Trelast-cup og ASAP-cup.  

Det skal arrangeres vennskapsturneringer på helge-tid i Ryfylkehallen for 
fotball 3 ganger i løpet av sesongen (Mars-Oktober), UTENOM offisielle 
turneringer. Invitere lokale naboklubber, og gjerne også klubber fra bysiden. 
Ha fokus på å spill mange kamper på kort tid, og ikke lag turneringen til en 
stor greie. Det skal være enkelt å arrangere.  

Det skal altså være totalt 5 fotballturneringer i løpet av året utenom 
treningene.  

Videre retningslinjer for fotballtrenerne i MINISTAAL ligger i klubbens fagplan 
for fotball, som ligger tilgjengelig på klubbens nettsider.  

 

 Aldersgruppen 8-9 år (5er-fotball): 

Årshjul:  

Periode Treninger ukentlig Kamper ukentlig Cuper 

Januar-februar 1 + 1 frivillige treninger 0   

Mars-april 2 treninger 0 2 vennskapscuper 



 

15 
 

April-juni 2 treninger 1 (2) RT-cup 

Juli Fri Fri Fri 

August-oktober 2 treninger 1 (2) Asap 

November 1 trening 0   

Desember Fri Fri   

 

Hovedinnhold i treningen:  
- Lek 
- Innslag av terping av tekniske ferdigheter 
- Del inn i grupper på 8-10 spillere på trening. Gjerne differensier.   
- Smålagsspill 
- Binge (3vs3) 

 
Påmelding av lag i seriespill og i turneringer:  
Det SKAL deles inn i jevne lag, og meldes på så mange lag som mulig i 
seriespill og i turneringer. Det skal tas ut maksimalt 7 spillere til kamp, og alle 
skal ha tilnærmet lik spilletid. 

10-14 spillere: 2 lag 

15-21 spillere: 3 lag  

22-28 spillere: 4 lag 

29-35 spillere: 6 lag  

35+ spillere: 7 lag  

Videre retningslinjer for fotballtrenerne i aldersgruppen 8-9 år, ligger i 
klubbens fagplan for fotball, som ligger tilgjengelig på klubbens nettsider.  
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Aldersgruppen 10-11 år (7er-fotball): 

Årshjul: 

Periode Treninger ukentlig Kamper ukentlig Cuper 

Januar-februar 2 treninger 0   

Mars-april 2 treninger 0 2 vennskapscuper 

April-juni 2 treninger 1 (2) RT-cup 

Juli Fri Fri   

August-oktober 2 treninger 1 (2) Lyngdal, Hjelmeland 

November 1 treninger + 1 frivillig 0  Avslutningsturnering 

Desember Fri Fri   

 

Hovedinnhold i treningene:  
- Teknisk terping 
- Lek/konkurranse 
- Akselerasjon, koordinasjon/styrke – motorisk gullalder 
- 4vs4 + keeper er grunnspillet 
- Småbanespill (3vs3, 2vs2) 
- Futsal/fotballbinge stor 

Påmelding av lag i seriespill og turneringer:  
Det SKAL deles inn i jevne lag, og meldes på så mange lag som mulig. Det 
bør tas ut maksimalt 9 spillere til kamp (antall spillere må av og til tilpasses), 
og alle skal ha tilnærmet lik spilletid.  
7-14 spillere: 1 lag  
15-20 spillere: 2 lag 
21-27 spillere: 3 lag 
28-36 spillere: 4 lag  
36+ spillere: 5 lag  
 
Videre retningslinjer for fotballtrenerne i aldersgruppen 10-11 år ligger i 
klubbens fagplan for fotball, som ligger tilgjengelig på klubbens nettsider. 
Dette SKAL trenerne sette seg inn i.  
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Aldersgruppen 12-13 år: 

Årshjul 

Periode Treninger ukentlig Kamper ukentlig Cuper 

Januar-februar 2 treninger + frivillig 0   

Mars-april 2 treninger + frivillig 1(trenings-/internkamp)   

April-juni 2 treninger 1 (2) Sør-Cup 

Juli Fri Fri   

August-oktober 2 treninger 1 (2) Eliteturnering 

November 2 treninger + frivillig 0   

Desember Fri Fri   

Påmelding av lag i seriespill og turneringer 
Det SKAL deles inn i jevne lag, og meldes på så mange lag som mulig. Det 
bør tas ut maksimalt 12 spillere til kamp (antall spillere må av og til tilpasses), 
og på alderstrinnet 13 år bør alle spille minimum halve kampen. 12 åringene 
skal ha tilnærmet lik spilletid. 
 
Det bør meldes på et lag i 1.divisjon, som skal brukes på den rette måten, for 
å bygge en treningsvillig og holdningssterk gruppe. Samtidig som at det gir de 
beste spillerne noe å strekke seg etter. Den dynamiske gruppen av spillere, 
som tas ut til kamp i 1.divisjon, SKAL møte følgende kriterier:  

• Ha et ferdighetsnivå GODT NOK til at de mestrer å spille på nivået 
• Ha et godt treningsoppmøte 
• Vise god innsats og holdning, på trening og i kamp 
• Være en god lagkamerat 

Om spillere IKKE tilfredsstiller alle disse kriteriene, skal de IKKE bli tatt ut til 
kampene i 1.divisjon, men spille på lagene i 2/3.divisjon, før de tilfredsstiller 
kriteriene igjen. Dette er en dynamisk og pågående prosess. Denne 
oppbygningen gjør også at de spillerne som har et nivå for 2./3.div også 
opplever mestring i kamp.  

Det SKAL fremdeles være en felles treningsgruppe, alle spillerne fortjener 
samme oppmerksomhet, og alle kamp-lagene SKAL ha samme opplegg 
rundt kamp. 

Opp til 17 spillere: 1 lag  
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18-27 spillere: 2 lag  

28-36 spillere: 3 lag  

37+ spillere: 4 lag  

Det kan også vurderes om det skal brukes 7er-fotball som et ekstra lag, om 
antallet sier at det er best egnet for det.  

Hovedinnhold i treningen: 
- Akselerasjon, koordinasjon/styrke – motorisk gullalder 
- Teknisk terping med/uten valg og motstand 
- Introduksjon spilløvelser 
- 4vs4+keeper utgjør grunnspillet på trening. 
- Futsal/fotballbinge stor, kan brukes i treningshverdagen.  

 

Videre retningslinjer for fotballtrenerne i aldersgruppen 12-13 år, ligger i 
klubbens fagplan for fotball, som ligger tilgjengelig på klubbens nettsider.  

 

Aldersgruppen 14-16 år: 

Årshjul 

Periode Treninger ukentlig Kamper ukentlig Cuper 

Januar-
februar 

2-3 treninger + 1 frivillig 
trening 

0   

Mars-april 2-3 treninger + frivillig 
trening 

1(trenings-
internkamp) 

Eliteturnering 

April-juni 3 treninger 1 (2)   

Juli Fri Fri   

August-
oktober 

3 treninger 1 (2) Dana Cup 
Eliteturnering 

November 2 treninger + frivillig 
trening 

0   

Desember Fri Fri   
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Påmelding av lag i seriespill og turneringer 
Så sant det er mulig med antall spillere, SKAL det meldes på 2 lag, hvor det 
ene laget SKAL være på så høyt nivå som mulig (1.divisjon/elite). Dette laget 
skal brukes på den rette måten, for å bygge en treningsvillig og holdningssterk 
gruppe. Samtidig som at det gir de beste spillerne noe å strekke seg etter, og 
jobbe mot. Den dynamiske gruppen av spillere, som tas ut til kamp i 1.divisjon 
skal møte følgende kriterier:  

• Ha et ferdighetsnivå GODT NOK til at de mestrer å spille på nivået 
• Ha et godt treningsoppmøte 
• Vise god innsats og holdning, på trening og i kamp 
• Være en god lagkamerat 

Om spillere IKKE tilfredsstiller alle disse kriteriene, SKAL de IKKE bli tatt ut til 
kampene i 1.divisjon, men spille på lagene i 2/3.divisjon, før de tilfredsstiller 
kriteriene igjen.  

Lag på nivå 2 skal ha samme oppfølging i kamp, og dette er en god måte å gi 
de spillere som spiller her mestring på sitt nivå. Gi de like mye 
oppmerksomhet som nivå 1-laget. Vi skal beholde bredden!  

Hovedinnhold i treningen; 
- Spill og spill-øvelser med utgangspunkt i “Spill modellen” 
- Spill modellen (Etablert angrep/forsvar, overganger angrep-

forsvar/forsvar-angrep, dødballer) 
- Styrketrening 
- Spisskompetanse/Rolle. Ha en mer eller mindre fast posisjon som de 

får mye trening i, på trening. 
- Egentrening, vekst og utvikling. Det må trenes mye for å bli god. 

Trening ligger bak alle forbedringer og gode prestasjoner. Dette SKAL 
ligge i kulturen i gruppa.  

 

Videre retningslinjer for fotballtrenerne i aldersgruppen 14-16 år, ligger i 
klubbens fagplan for fotball, som ligger tilgjengelig på klubbens nettsider.  

Aldersgruppen 17-19 år:   

Årshjul 

Periode Treninger ukentlig Kamper ukentlig Cuper 

Januar-
februar 

4-5 treninger + 
Strand VGS eller 
frivillig 
styrketreninger 

0 i januar, kamp/internkamp 
annen hver uke i februar 
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Mars-april 4-5 treninger + 
Strand VGS eller 
frivillig 
styrketreninger 

1(trenings/internkamp) 
inntil serien starter i 
månedsskifte mars/april 

 

April-juni 4 treninger 1 (2) – junior elite/1 div. + 
eventuelt rek kamp 

 Delta i NM 

Juli 2-3 treninger første 
halvdel, fri 1-2 uker 
før Dana Cup 

Fri  Dana Cup 

August-
oktober 

4 treninger 1 (2) – junior elite/1 div. + 
eventuelt rek kamp 

Hvis ikke Dana 
Cup delta i 
annen 
Eliteturnering 

November Fri etter serien 
ferdig 

0   

Desember 3 treninger, 
forberedelse ny 
sesong 

0   

 
• Har man to treningsgrupper på juniornivå for å ha et godt breddetilbud 

skal aktiviteten i tabellen over tilpasses gruppe 2 sitt behov og 
interesse. Kanskje en trening mindre i uken, men ellers på samme nivå 
når det gjelder treningsmengde. Gjennom sesongen skal det være god 
dialog mellom trenerne i gruppene med tanke på om noen fra gruppe 2 
skal flyttes opp i gruppe 1 eller eventuelt motsatt. 

• Junior 1 gruppen skal alltid tilstrebe seg og ha flest mulig hospitanter 
opp til A-laget for at de gradvis skal ta steget opp på senior nivå, 
klubben er helt avhengig av egen rekruttering og selvutviklede spillere. 

• I tillegg til seriespill for eget lag vil de fleste juniorer bli involvert enten 
på A eller B-lag, viktig at klubben tilpasser belastningen, god 
kommunikasjon mellom junior trenere, A-lags trenere, SU og Strand 
VGS er essensielt. 

• Personlig oppfølgings plan for alle spillere i gruppe 1 må etableres i et 
samarbeid med Strand VGS fotball linje og trenere for denne gruppen. 

Påmelding av lag i seriespill og turneringer 
Så sant det er mulig med antall spillere, SKAL det meldes på 2 lag, hvor det 
ene laget SKAL være på så høyt nivå som mulig (1.divisjon/elite). Dette laget 
skal brukes på den rette måten, for å bygge en treningsvillig og holdningssterk 
gruppe. Samtidig som at det gir de beste spillerne noe å strekke seg etter, og 
jobbe mot. Siden vi her snakker om 3-4 årskull (17-19 år + hospitanter fra 
G/J16) vil det være naturlig og ha to treningsgrupper så lenge man har nok til 
20 + spillere i hver gruppe. Har man kun en dynamiske gruppe av spillere, 
skal det tas spillere til kamp i Elite/1.divisjon som møter følgende kriterier:  
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• Ha et ferdighetsnivå GODT NOK til at de mestrer å spille på nivået 
• Ha et godt treningsoppmøte 
• Vise god innsats og holdning, på trening og i kamp 
• Være en god lagkamerat 

Om spillere IKKE tilfredsstiller alle disse kriteriene, SKAL de IKKE bli tatt ut til 
kampene i Elite/1.divisjon, men spille på lagene i 2/3.divisjon, før de 
tilfredsstiller kriteriene igjen.  

Laget på nivå 2 skal ha samme oppfølging i kamp, og dette er en god måte 
for at de spillere som spiller her får mestring på sitt nivå. Gi de like mye 
oppmerksomhet som nivå 1-laget. Vi skal beholde bredden!  

Hovedinnhold i treningen; 
- Spill og spilløvelser med utgangspunkt i “Spillmodellen” 
- Spillmodellen (Etablert angrep/forsvar, overganger angrep-

forsvar/forsvar-angrep, dødballer) – tilpass spillestil og system etter 
seniorlagene 

- Styrketrening med bruk av egen kroppsvekt i størst mulig grad 
- Spisskompetanse/Rolle. Ha en mer eller mindre fast posisjon som de 

får mye trening i, på trening. 
- Det må trenes mye for å bli god. Trening ligger bak alle forbedringer og 

gode prestasjoner. Dette SKAL ligge i kulturen i gruppa. Andel 
egentrenings timer går noe ned i denne alderen da aktiviteten i skole 
og fotball lag ofte er mer enn nok, men noe egentrening i form av 
perfeksjonering på detaljer er alltid bra, kanskje i etterkant av 
gjennomført lagstrening. 

 

Videre retningslinjer for fotballtrenerne i aldersgruppen 17-19 år, ligger i 
klubbens fagplan for fotball, som ligger tilgjengelig på klubbens nettsider. 
 

Andre forslag som kan behandles gjennom ulike tiltak:  
 

Skal det etableres en satelittgruppe i samarbeid med Viking?  
 
Viking ønsker å samarbeide med naboklubbene i større grad, og ønsker 
derfor at klubbene etablerer egne satelitter for de spillerne som vil litt ekstra. 
Dette skal være en trening som mange får være en del av, men som samtidig 
skal ha et høyere nivå enn resten av treningene de deltar i, til vanlig. Er dette 
noe vi ønsker å etablere som klubb? Det ble prøv ut for en del år tilbake, og 
erfaringene derfra er at det ble for smalt, ved at for få spillere fikk være med. 
Men så lenge Viking fulgte det opp og kvaliteten var deretter, var det en veldig 
god trening for de spillerne som var der. Det er dog viktig at vi klarer å ha med 
nok spillere på disse treningene til at det ikke blir en for stor selektering. Et 
forslag til inndeling står under. Kanskje kan det holde å ha med 13 og 14-
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åringene.  
 
Dette SKAL i så fall gjøres i samarbeid med MIL, Forsand og Hjelmeland, 
hvor en samler gode spillere sammen til en god økt ukentlig. Dette MÅ i så fall 
prioriteres fra klubben i forhold til trenerkrefter. Kan det være en mulig løsning 
å lønne Marcin, eller bruke spillerutvikler/trenerutvikler i dette?  
 
• Gruppe 1) 12 + 13-åringer  
• Gruppe 2) De beste 13-åringene + 14-åringer 
• Gruppe 3) Jenter 12-14 år 

• Uttakskriterier? Skal alle som vil? 

 

Bredde/elitegrupper 15-16 år. (Inspirert av Alf-Ingve Berntsen i Bryne)  
DETTE ER I TRÅD MED NFF SINE RETNINGSLINJER!  
 
Det bør tas mer hensyn til at spillerne i aldersgruppen 15 og 16 år, har ulike 
behov å dekke i sin fotballhverdag. Noen ønsker å spille for gøy 2-3 ganger i 
uka, mens andre ønsker å være en del av en satsende hverdag, hvor det 
trenes 4-5 ganger i uka utenom kamp.  
 
En løsning kan i så tilfelle være å ha som en rutine i klubben å slå sammen 
15- og 16-årslagene på gutte- og jentesiden. (En utfordring er at jentene har 
J17-serie). I starten av året arrangeres det et infomøte, hvor spillerne får 
tilbud om to ulike løp.  

1. Bredde – 2 treninger + kamp 
2. Elite – 4 trening + kamp  

 
De velger selv hvor de vil være, men treningsiver og ferdigheter står stort sett 
alltid i stil i denne alderen, så det vil gjøre seg selv.  
 
Et mål for klubben bør være å lønne 2 hovedtrenere for elitelagene som skal 
ha 5 aktivitetsdager i uka (20% stilling). Den ene treneren SKAL følge opp 
breddegruppa, for å sikre en link mellom gruppene, ved å ha minimum 1 
trening i uka med breddegruppa, mens breddetrenerne tar over elitegruppa 
denne dagen. Bredde og elitegruppa trener på samme tid og på samme bane 
to ganger i uka, for å sikre det sosiale aspektet. De SKAL også ha felles 
sosiale samlinger.  
 
Vi har nå flere   ansatte i klubben og med litt fordeling av stillingsprosenter og 
ressurser bør dette være mulig å få til.  
 
Dette vil også være en motiverende faktor for foreldretrenere i klubben, å 
gjøre en så god jobb at de kan få elitetrenerjobben når de kommer opp til 
15/16-årsalderen med laget sitt.  
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VIKTIG! ”Dersom gruppene er for små til å oppnå slik 
differensiering, i alle fall på trening, MÅ årsklasser 
slås sammen!” 
 

Bruke ryfylkehallen til vennskapsturneringer (Søndagen)  
For å få til flere kamper i løpet av et år, kan vi bruke ryfylkehallen som base 
for vennskapsturneringer. Inviter lokale lag (Forsand, Hjelmeland og MIL), og 
gjerne også andre lag til vennskapelige turneringer, hvor hovedfokuset er å 
spille masse kamper. Det skal være gratis for lag å være med, og det skal 
være enkelt å arrangere. Sett opp et kampoppsett og spill kamper mot 
hverandre.  
 
På vinterstid (November-Mars) gjelder dette i størst grad de lagene fra 10 år 
og oppover, mens på sommerstid er det ønskelig at også de fra 6-9 år 
arrangerer slike vennskapsturneringer, som også kan arrangeres utendørs.  
 
Ryfylkehallen kan brukes som et trekkplaster for å få lag til å komme å spille 
kamper. Kamper er god trening og gjør fotballspillerne våre bedre.  
 
Det kan gjerne arrangeres turneringer med utslagsrunde og nivåinndeling, 
hvor resultatene teller for lagene fra 12 år og oppover.  
 

Keeperakademi (Fredager) 
Vi bør ha egne keeperøkter ukentlig, som alle våre keepere fra 10 år og 
oppover kan komme på. En økt i uka på 60 minutt, hvor vi prøver å samle 
sammen et trenerteam som kan dele på å ha øktene. Trenerutvikler er med 
som faglig ansvarlig, og er med å lage treningsopplegg for øktene. Dette kan 
også gjøres sammen med naboklubben MIL. Alle lag trenger en god keeper.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Utviklingsplan og trenermanual Staal håndball 
 
 
Innledning: 
 
Klubben har besluttet at det skal være en felles målsetting for utvikling av spillere gjennom 
treningene - også i de aldersbestemte klasser.  
Staal Jørpeland Håndball har derfor utarbeidet en trenermanual for aldersgruppene 7 år - senior.  
Trenermanualen må betraktes som et oppslagsverk, hvor trenerne kan se hva som forventes å 
bli vektlagt på de forskjellige alderstrinn. Manualen kan derfor også være et godt hjelpeverktøy 
ved planleggingen og tilretteleggingen av treningen.   
 

 

● 7 & 8 år 
● 9 & 10 år 
● 11 & 12 år 
● 13 & 14 år 
● 15 & 16 år 
● 17 & 18 år + senior 
● Krav til trener 
● Dagsorden foreldremøte 
● Vurderingsskjema 13-16 år 

  



 
 

7 & 8 år 
 
Teknisk: 
❖ Legge til rette for mye ballkontakt i treningsarbeidet 
❖ Kasteøvelser.  Det legges stor vekt på korrekt kastteknikk 

⮚ Sirkel kast, piske kast, støt pasning en eller begge hender. 
❖ Gripeøvelser 
❖ Stusseøvelser 
❖ Bevegelsesøvelser med ball (lek) 
❖ Målvakts øvelser 
 
Taktisk: 
❖ Spillerne trenes på alle spilleplasser - både forsvar og angrep (også målvakt-plassen) 
❖ Regler innlæres (dekking utenfor 4,5m, skritt, stuss, tramp, fot mv) 
 
Fysisk: 
❖ Oppvarming - lek 
 
Sosialt: 
❖ Innlære god oppførsel overfor med-/motspillere, dommere, trenere og lagledere 
❖ Alle spillere skal spille kamper og rotere på spilleplasser 
 
Annet: 
❖ Gi korte forklaringer 
❖ La nesten alt innlæres gjennom lek/småspill (individuelt, parvis og hele lag) 
❖ Legg vekt på teknisk trening gjennom varierte balløvelser 

 

 

  



 
 

9 & 10 år 
 
Teknisk: 
❖ Kasteøvelser i bevegelse 
❖ Gripeøvelser i bevegelse 
❖ Innledende fintetrening 
❖ Legge inneholdende fallteknikk 
❖ Hoppskudd 
❖ Arbeide med taklinger og parader 
❖ Målvakts øvelser (mange skal få lov å prøve) 
 
Taktisk: 
❖ Småspill 
❖ Grunnprinsipper i forsvar (den enkeltes bevegelse) 
❖ 1. fase kontra 
❖ Spillerne trenes på alle plasser 
 
Fysisk: 
❖ Oppvarming og strekk- og uttøyingsøvelser. 
❖ Grunnleggende basistrening, stabilisering, bruk kun egen kropp som vekt 
 
Sosialt: 
❖ Innlære god opptreden overfor med-/motspillere, dommere, trenere og lagledere 
❖ Alle spillere skal spille i løpet av en kamp og rotere på spilleplasser 
 
Annet: 
❖ Kjenne reglene 
❖ Lære nesten alt gjennom lek og småspill 
❖ Vektlegge teknisk trening 

  



 
 

11 & 12 år 
 
Teknisk og taktisk: 
❖ Angrep: 

⮚ Kjenne til forskjellige skuddformer og skuddfinter 
⮚ Kjenne til 2-fotsfinte 
⮚ Kjenne til sperringer (lære korrekt sperreteknikk) 
⮚ Kjenne til strekinnspill 
⮚ Kjenne til alminnelig rullespill 
⮚ Kjenne til Juggespill, Rundgangspill (strek-kryss) og Tjekkerspill 
⮚ Småspill (bevegelse og overblikk) 
⮚ Fokus på spill 2 mot 2, 3 mot 3, 4 mot 4, 2 mot 1, 3 mot 2 og 4 mot 3 osv. 

 
❖ Kontraspill/returløp: 

⮚ Kjenne til kontraspill Fase 1 Kontring (kant og strek stikker med lange utkast) og Fase 2 Ankomst 
(bakspillerne, spiller seg sammen frem på banen, ankomst mønster) 

⮚ Løpebaner i returløp, ballfører er viktigst fokus. 
 
❖ Forsvar: 

⮚ Beherske grunnprinsippene i 6 - 0 og 5 - 1 forsvar 
⮚ Kjenne til taklingsteknikk 
⮚ Kjenne til korrekt ben stilling/skråstilling 
⮚ Kjenne til blokkeringsteknikk 
⮚ Kjenne til skift i forsvar 
⮚ Øve offensiv forsvar 

 
❖ Målvakt: 

⮚ Kjenne til grunnplassering 
⮚ Balltilvending (fjerne angst), bruke ene armen som beskyttelse på ving skudd. 
⮚ Pareringsteknikk mot grunnskudd og hoppskudd samt frie skudd 
⮚ Reaksjonstrening 
⮚ Trene målvakt som angrepsstarter 

 
Fysisk: 

⮚ Lett oppvarming 
⮚ Lette strekkøvelser 
⮚ Bevegelighetstrening 
⮚ Basistrening, stabilitet 

 
Sosialt: 

⮚ Innlære god opptreden overfor med-/motspillere, dommere, trenere og lagledere 
⮚ Alle spillere skal spille i løpet av en kamp og rotere på spilleplasser 
⮚ Foreldremøter 
⮚ Turneringsdeltagelse 

  



 
 

13 & 14 år 
 
Teknisk og taktisk: 
❖ Angrep - Pasninger: 

⮚ Beherske hoppskuddspasning 
⮚ Beherske returpasning 
⮚ Beherske presspillpasning og alm. presspill 
⮚ Beherske pasning bak rygg 
⮚ Beherske stusspasning 
⮚ Kjenne til enhåndsmottak med direkte enhånds pasning 
⮚ Beherske gjenleggings-pasning (ved kryss) 
⮚ Beherske pasningsfinte 

 
❖ Angrep- Skudd: 

⮚ Beherske 2-3 skuddformer. Kjenne til andre 
⮚ Beherske sats på både høyre og venstre fot 
⮚ Beherske skuddtrussel og skuddfinte (skuddform velges av spilleren) 

                
 
❖ Angrep - Finter: 

⮚ Beherske 2-fotsfinten, Kunne gå begge veier. 
⮚ Beherske dobbelfrosk 
⮚ Ha kjennskap til andre finter. Bl.a. Overslagsfinte (Radulovic-finten) 

 
❖ Angrep - Sperringer: 

⮚ Alle spillere bør beherske forskjellige former for sperrer 
 
❖ Angrep - Strekinnspill: 

⮚ Alle spillere bør beherske enkelt strekinnspill 
⮚ Innspill etter pasningsfinte 
⮚ Innspill etter skuddtrussel 

 
❖ Angrep - Kontraspill: 

⮚ Fase 1 og fase 2 kontra 
⮚ Benytte øvelser som utvikler evne til å spille under press 
⮚ Benytte øvelser som utvikler overblikk og spilleforståelse 

 
❖ Forsvar: 

⮚ Beherske bevegelsesteknikk 
⮚ Beherske blokkeringsteknikk 
⮚ Kjenne til arbeidsoppgaver i 6-0 og 5-1 eller 3-2-1 forsvar 
⮚ Kjenne til taklingsteknikk 
⮚ Kjenne til ballerobring 
⮚ Kjenne til støting: Når og hvordan? 
⮚ Kjenne til prinsipper for skifte av forsvarsformasjon 

 
❖ Målvakt: 

⮚ Fokus på grunnbevegelser 
⮚ Pareringstrening - både for hoppskudd og grunnskudd samt kant- og strekavslutninger 
⮚ Begynne å tilegne spillestil (finne sin egen) 
⮚ Spesifikk målvakttrening: Smidighet, teknikk og satsing og skuddmønster 
⮚ Presisjon i korte og lange utkast/rushpasninger 
⮚ Reaksjonshastighet i forbindelse med angrepsstart, også ved scoring 
⮚ Arbeide med evnen til å lokke skytteren til skudd i” målvakthjørnet 
⮚ Kjenne til samarbeid med forsvar 



 
 
Grunnspill 
❖ Beherske overgangsspill fra back eller kant + presspill etter overgangsspill 
❖ Beherske opprulling fra kant både med rulle fra kant og med kantkryss 
❖ Kjenne til overtallsspill: Rullespill er basis 
❖ Beherske” jugge-spill” “rundgangspill” “russer-spill” “tsjekker-spill” og “plass-skifte-spill” 

 
 
Fysisk: 
❖ Fysisk trening med egen kropp som belastning 
❖ Kort distansetrening. Gjerne som fartslek/stafetter mm 
❖ Intervalltrening 
❖ Løpeteknikktrening 
❖ Gymnastikk, motorikk, balanse og bevegelighet 
❖ Egentreningsprogram for sommerferien 
❖ Skadeforebyggende trening 
 
Kampavvikling: 
❖ Bevisst kampforberedelse i forhold til eget spill 
❖ Bruke tid på kampevaluering 
❖ Fokus på nytten av oppvarming 
 
Målsetting: 
❖ Bevisstgjøre den enkelte spiller om hva som skal trenes/læres i løpet av sesongen 
 
Sosialt: 
❖ Innlære god opptreden overfor med-/motspillere, dommere, trenere og lagledere 
❖ Foreldremøter 
❖ Turneringsdeltagelse 

  



 
 

15 & 16 år (Bruk av klister) 
 
Teknisk og taktisk: 
 
❖ Angrep - Pasninger: 

⮚ Beherske pasninger etter skuddfinte 
⮚ Beherske 90-graders-pasninger 
⮚ Beherske gjenleggingspasninger (ved kryss), både stående og fra luften 
⮚ Beherske diagonalpasninger, både stående og fra luften 
⮚ Arbeide med skruteknikk 

 
 
❖ Angrep - Skudd: 

⮚ Beherske 3 skuddformer og kjenne til flere 
⮚ Beherske sats på begge ben 
⮚ Beherske sats på samlede ben 
⮚ Beherske skuddfinter 
⮚ Arbeide med stegskudd og underarmskudd på 1., 2. og 3. skritt 
⮚ Arbeide med skuddavlevering fra flere forskjellige posisjoner 

 
❖ Angrep - Finter: 

⮚ Beherske 2-fotsfinte 
⮚ Beherske høyre-venstre-høyre eller venstre-høyre-venstre finte 
⮚ Beherske Overslagsfinte (Radulovic-finten) 
⮚ Beherske dobbelfrosk 
⮚ Kjenne til andre finteformer 
⮚ Arbeide med avløpsfinter 
⮚ Arbeide med temposkift i angrep 

 
❖ Angrep - Sperrer: 

⮚ Beherske korrekte kant- rygg og frontsperringer 
⮚ Være bevisst om timing i sperrer i forhold til medspiller 

 
❖ Angrep - Strekinnspill: 

⮚ Beherske strekinnspill i forskjellige former (eks. mellom ben, rundt kroppen mv) 
⮚ Beherske stussinnspill etter skudd- eller pasningsfinte 
⮚ Beherske strekinnspill via pasning bak ryggen 

 
❖ Angrep - Kollektivt angrepsspill: 

⮚ Beherske oppspill kant, kryss og falskt kryss 
⮚ Trene på midtback-overgang 
⮚ Trene på ulike ankomstalternativer tilpasset laget 

 
❖ Angrep - Kontraspill: 

⮚ Fase 1 kontra 
⮚ Fase 2 kontra 
⮚ Være bevisste om bredde og dybde i kontraspillet 
⮚ Beherske flere avslutningsvarianter alene med målvakt. Fokus på sats, skuddplassering 
⮚ og skuddfinte 
⮚ Fokus på trening av kontraspill 2 mod 1, 3 mod 2, 4 mod 3 og 2 mod 2, 3 mod 3, 4 mod 4 
⮚ Trene evnen til hele tiden å velge riktig løsning 

 
❖ Forsvar: 

⮚ Trene bevegelsesteknikk 
⮚ Trene oppgavefordeling i 6-0 og 3-2-1 og 5-1 



 
⮚ Trene blokkeringsteknikk 
⮚ Trene taklingsteknikk. Herunder beinstilling, balanse og armføring 
⮚ Trene plasseringsbevisshet i forhold til angriper 
⮚ (Forsvar – forts) 
⮚ Trene press + ballerobring 
⮚ Sette fokus på samarbeid 2 og 2 samt 4 og 4 
⮚ Retningslinjer for evt. bytte forsvar/angrep skal være på plass 
⮚ Trene returløp - kan trenes i forbindelse med kontratrening 

 
❖ Målvakt: 

⮚ Fokus på presisjon i korte og lange utkast/rushpasniner 
⮚ Trene reaksjonshastighet i forhold til angrepsstart 
⮚ Trene plasseringsevne 
⮚ Trene evne til å lese spillet. Arbeides teoretisk med skytteres favoritts skudd og -hjørner 
⮚ Trene samarbeidet med forsvar 
⮚ Sette fokus på smidighet, sats og hurtighet 
⮚ Lage spesialprogrammer til målvaktenes egentrening 

 
Grunnspill: 
❖ Beherske grunnprinsippene i presspill 
❖ Beherske overgangsspill fra back eller kant + presspill etter overgangsspill 
❖ Beherske overtallsspill: Presspill er basis 
❖ Beherske opprulling fra kant 
❖ Beherske” jugge-spill” 
❖ Beherske flere spilleideer som «plass-skifte», strekkryss. Viktig er at det skal finnes flere løsninger på 

utgangen av disse spilleideer. 
 
Fysisk: 
❖ Styrketrening med egen kropp som belastning er obligatorisk 
❖ Organisert styrketrening med vekter – med kyndig instruksjon 
❖ Gymnastikktrening, balanse og motorikk 
❖ Egentreningsprogram for sommerferien 
❖ Skadeforebyggende trening. Bl.a. vippebrett (ankler) og elastisk bånd (skuldre) 
 
Løpetrening: 
❖ Distanse- samt intervalltrening i sesongoppkjøringen 
❖ Skape bevissthet om løpetrening hele sesongen 
❖ Trene løpeteknikk 
❖ Spurt (hurtighetstrening) 
 
Initiativ på banen: 
❖ Spillere skal trenes/inspireres til at ta initiativ, være angrepsstarter mv 
❖ Laget skal kunne endre forsvarsformasjon i løpet av kampen 
 
Kampavvikling: 
❖ Kampforberedelsen blir mer detaljerte. Evt. video 
❖ Kampevalueringen blir mer detaljert. Evt. video 
 
Målsetting: 
❖ Det settes opp målsetting for laget 
 
Sosialt: 
❖ Innlære god opptreden overfor med-/motspillere, dommere, trenere og lagledere 
❖ Turneringsaktivitet – ev. dugnader mm 
❖ Introduksjonsmøte for foreldrene 
❖ Lagstreff/fest - jenter og gutter sammen? Topp 



 
  



 
 

17 & 18 år + senior 
 
Teknisk og taktisk: 
 
❖ Angrep - Pasninger 

⮚ Beherske de overnevnte pasning former 
⮚ Skruebold i forbindelse med stusspasninger 
⮚ Beherske pasninger på 1., 2., og 3. skritt - også fra luften 
⮚ Beherske diagonalpasninger - både stående og fra luften 
⮚ Beherske gjenleggingspasninger - både stående og fra luften 
⮚ Beherske pasninger bak ryggen 

 
❖ Angrep - Skudd: 

⮚ Beherske 3-4 skuddformer. Kjenne til flere 
⮚ Beherske sats på så vel høyre som venstre fot, samt beherske sats med samlede ben 
⮚ Beherske strekskudd og underarm på 1., 2., og 3 skritt 
⮚ Beherske skuddfinter 
⮚ Beherske skudd fra forskjellige posisjoner 

 
❖ Angrep - Finter: 

⮚ Beherske 2-fots-finter Kunne gå begge veier 
⮚ Beherske venstre-høyre-venstre eller høyre-venstre-høyre finte 
⮚ Beherske Radenovic-finte 
⮚ Beherske dobbelfrosk 
⮚ Beherske skuddfinter – bla markert stegskudd videreført som hoppskudd 
⮚ Arbeide med forfinter satt inn i spillsammenheng 
⮚ Kjenne til andre finter 

 
❖ Angrep - Sperrer: 

⮚ Beherske kant-, front- og ryggsperre 
⮚ Være bevisst korrekt sperreteknikk 
⮚ Være bevisst nøyaktighet når det gjelder timing i forhold til ballfører 
⮚ Være bevisst tyngdepunkt, beinstilling, skuddteknikk mm. (Skaffe høyde – se på målvakt) 

 
❖ Angrep - Strekinnspill: 

⮚ Beherske strekinnspill fra forskjellige posisjoner 
⮚ Beherske ulike innspills former: Rundt kropp, over hodet, mellom benene, bak ryggen mv 
⮚ Beherske innspill med både høyre og venstre hånd 

 
❖ Angrep - Kollektivt angrepsspill: 

⮚ Arbeide med forfintebevegelser i alle kombinasjoner 
⮚ Introdusere undertallskombinasjoner 
⮚ Utvikle ulike angrepsstartere tilpasset det enkelte lag 

 
❖ Angrep - Kontraspill: 

⮚ Videreutvikle/beherske punktene for kontraspill som er nevnt over 
⮚ Fokus på akselerasjonstrening 
⮚ Bevissthet om å nå lengst mulig frem på banen ved hjelp av færrest mulige pasninger 
⮚ Være bevisste om å skape optimale muligheter for medspillere 

 
❖ Forsvar: 

⮚ Trene bevegelsesteknikk og mønstre i 6-0, 5-1 og 3-2-1 forsvar 
⮚ Trene oppgavefordeling 
⮚ Trene blokkeringsteknikk 
⮚ Trene taklingsteknikk. Herunder armføring, benstilling, balanse og tyngdepunkt 



 
⮚ Trene plassering i forhold til ballfører 
⮚ Trene evne til å forutse mulig ballerobring 
⮚ (Forsvar – forts.) 
⮚ Trene opphevinger av sperrer 
⮚ Retningslinjer for evt. spillerbytte i forsvar/angrep skal være på plass 
⮚ Trene organisering av returløp 
⮚ Trene samarbeid 2 og 2 samt 4 og 4 

 
❖ Målvakt: 

⮚ Fokus på presisjon i korte og lange utkast/rushpasninger 
⮚ Trene reaksjonshastighet i forhold til angrepsstarter 
⮚ Trene plasseringsevne i forhold til forskjellige avslutningsformer/muligheter 
⮚ Trene samarbeide med forsvar 
⮚ Trene taktisk overblikk. Forutse avslutningsmuligheter i motstanders kombinasjoner 
⮚ Arbeide med diagrammer og video 
⮚ Lage spesialprogrammer til målvaktenes egentrening 

 
Grunnspill: 
❖ Beherske rulle- og kryss-spill 
❖ Beherske overgangsspill fra back og kant + presspill etter overgangsspill 
❖ Beherske 1-2 overtallskombinasjoner. Presspill er basis 
❖ Beherske opprulling fra kant – med vending 
❖ Beherske og benytte” jugge-spill” 
 
Fysisk: 
❖ Skadeforebyggende styrketrening (vippebrett, elastisk bånd m.m.) 
❖ Styrketrening med egen kroppsvekt som belastning 
❖ Organisert styrketrening med vekter 
❖ Spenst- og løpetrening organiseres 
❖ Egentreningsprogram for sommerferien 
 
Løpetrening: 
❖ Løpetrening i sesongoppstarten (fra mai). Distanse- og intervalltrening 
❖ Løpetrening hele sesongen 
❖ Løpetest 2 ganger pr. sesong (BIP-test og/eller Cooper-test) 
❖ Spurt + hurtighetstrening 
❖ Trene løpeteknikk 
 
Initiativ på banen: 
❖ Spillerne skal trenes og inspireres til å ta initiativ og utfordre til hurtig angrepsstart 
❖ Laget skal være i stand til å endre forsvarsformasjon i løpet av en kamp 
❖ Den enkelte spiller skal være i stand til å utnytte sin motspillers svakheter 
 
Kampavvikling: 
❖ Kampforberedelse blir stadig mer detaljert. Taktiske opplegg, bruk av video 
❖ Kampevaluering blir stadig mer detaljert. Bruk av video 
 
Målsetting: 
❖ Det utarbeides en målsetting for laget – etter drøfting med spillerne og styret 
 
Sosialt: 
❖ Innlære god opptreden overfor med-/motspillere, dommere, trenere og lagledere 
❖ Turneringsaktivitet 
❖ Lagstreff/fest - jenter og gutter sammen? Topp 

  



 
 

Krav til trener 
 
❖ Overfor nåværende spillere skal du: 
❖         Komme forberedt til trening minst 5 min før treningen starter 

⮚ Vise interesse for alle og behandle hver eneste en som enkeltindivider 
⮚ Vise tillit, åpenhet og ærlighet 
⮚ Oppdra dem til gjensidig respekt 
⮚ Motivere spillerne til å ønske å bli bedre - Trene dem i å komme på trening for å trene! 
⮚ Skape et behagelig og trygt klima omkring laget 
⮚ Stille positive krav og utfordringer 

 
❖ Overfor nye spillere skal du: 

⮚ Få dem til at føle seg velkomne 
⮚ Presentere deg selv og spillerne 
⮚ Være oppmerksom, kanskje til og med gi særbehandling de første gangene 
⮚ Fortelle om klubben og laget 
⮚ Sørge for at det gis melding til kassereren (kontingent) 

 
❖ Overfor foreldrene skal du: 

⮚ Presentere deg, så alle vet hvem du er 
⮚ Informere om laget og klubben på foreldremøte 
⮚ Informere om deres rolle ved kamp/trening 
⮚ Trekk dem gjerne med i arbeidet omkring laget 

 
❖ Til trening skal du: 

⮚ Være et godt eksempel, alltid komme på tida og overholde avtaler 
⮚ Komme forberedt og velopplagt – i treningstøy 
⮚ Gi konstruktiv kritikk og veilede den enkelte spiller 
⮚ Kunne forvente mye av spillerne, bla. at de melder fra ved forfall mv 

 
❖ Til kamp skal du: 

⮚ Sørge for informasjon om kamptidspunkt og kjøring 
⮚ Sørge for at alle praktiske ting er i orden 
⮚ Respektere motstandere og dommere - husk du representerer klubben 
⮚ Vise engasjement, glede og seiersvilje på god sportslig vis 
⮚ Lære spillere ydmykhet uansett seier eller tap 

 
❖ Overfor klubben skal du: 

⮚ Være lojal 
⮚ Holde deg orientert om ting som foregår/drøftes 
⮚ Kjenne klubbens målsetting og struktur 
⮚ Lage god PR for klubben 
⮚ Delta i trenermøter som arrangeres av klubben 
⮚ Delta på felles sosiale arrangementer for ditt lag 
⮚ Vise interesse for å ta relevante trenerkurs 

  



 
 

Dagsorden foreldremøte 
 
❖ Velkomst/presentasjon 
 
❖ Treningstider 

⮚ Tid og sted 
⮚ Hvilke serier og turneringer er laget påmeldt i 
⮚ Evt. turneringsplan 

 
❖ Prinsipper for treningen 

⮚ Hva legges det vekt på i treningen 
⮚ Hovedinnhold i årets trening (trener manual) 

 
❖ Opplegg for deltakelse i turneringer i sesongen 

⮚ Hva ønsker trenerne 
⮚ Hva ønsker spillerne/foreldrene 

 
❖ Klubbens holdning - omdømme 

⮚ Etikk på banen/tribunen overfor motstandere/dommere/tilskuere 
⮚ Bruken av spillere i kamp 
⮚ Foreldrene i hallen ved hjemmekamper 

 
❖ Hva kan vi bruke en hjelpende hånd fra foreldrene til? 

⮚ Kjøring? 
⮚ Draktvask? 
⮚ Oppmann oppgaver? (Lagleder) 
⮚ Heiagjeng !!! 

 
❖ Oppdatering av spiller- og foreldreopplysninger: 

⮚ Telefon-, mail- og adresseliste 
 
❖ Åpen post  

⮚ Innspill fra foreldre? 
⮚ Evt. 

  



 
 
 
 
  



 
 
 
 


