MOT 2020
… en mulighet for langsiktighet for MFK

Melløs, 2016 – 2017 – 2018 – 2019 - 2020

Hva er Sportsplanen
Moss FKs Sportsplan skal være:
•

•

•

•

Et arbeidsverktøy for klubbens trenere, ledere og spillere. Den skal være lett forståelig,
samtidig som den skal være detaljert og konkret på hvordan vi i MFK skal fremstå, jobbe og
utvikle spillere.
Et dokument i utvikling, hvor endringer kan gjøres til en hver tid etter godkjenning fra
sittende styre. Utviklingssjefen i Moss FK er hovedansvarlig for å utvikle Sportsplanen til
enhver tid.
Et dokument med tydelige retningslinjer i «såre» saker. Dersom man er usikker på hvordan
saker skal løses angående Sport, er Sportsplanen et ledende dokument med tydelige
retningslinjer som skal følges.
Eventuelle unntak fra Sportsplanens retningslinjer skal godkjennes av klubbens styreleder
skriftlig.

Sportsplanen er delt inn i fire deler:
1) Verdigrunnlag
2) Retningslinjer
3) Arbeidsbeskrivelser sentrale personer
4) Utviklingsplaner

Side 2

Side 2

Verdigrunnlag for Sportsplan

RESULTATET ER SLUTTPRODUKTET

I Moss Fotballklubb settes klubben først. Vi
fokuserer på individuell og kollektiv utvikling i
trenings- og kamphverdagen, samtidig som alle
resultater er uviktige frem til og med Jr.laget. Vi
bruker resultatene som en målestokk, og ikke
som ett mål. Vi vurderer ikke trenere på
resultater, vi vurderes på antall gode spillere og
god atferd.
Side 3

I Moss Fotballklubb skal vi være veldig opptatt
av gode holdninger og god oppførsel.
Holdningene vurderes etter hva vi gjør utenfor
banen, og hvor interesserte vi er i å bli bedre.
Oppførsel er det vi gjør under treninger og
kamper. Dersom man viser gode ferdigheter på
holdninger og oppførsel, kan man vurderes ut
ifra isolert fotballferdighet. I MFK er holdninger
viktigst!
Side 3

Verdigrunnlag for Sportsplan
Moss FKs verdier:
Inkluderende
- I Moss Fotballklubb hilser vi på hverandre. I Moss FK tar vi vare på alle rundt oss, uansett hvilket lag vi tilhører. Vi
tilhører samme klubb. I MFK er vi opptatt av at alle er i samme klubb, uansett alder og andre forutsetninger.

Lojalitet
- I Moss Fotballklubb er vi lojale ovenfor hverandre. Dette betyr at det skal være stor takhøyde internt, men enda
større lojalitet til avgjørelser utad. Det skal være en forståelse for at enkelte saker skal forbli interne. Vi skal stå
sammen i motgang, og i medgang. Vi er i samme klubb, uansett hva!

Kvalitet
- I Moss Fotballklubb er vi opptatt av kvalitet. Klubbens ledelse skal hele tiden søke å bli bedre, for å levere
kvalitet. Våre trenere skal gjennomføre sin beste økt hver dag. Våre trenere skal gå på kurs for å levere høyere
kvalitet. Våre spillere skal være ekstremt opptatt av å trene med kvalitet.

Respekt
- I Moss Fotballklubb viser vi alle respekt. Uansett forutsetning på religion, farge, seksuell legning, alder,
nasjonalitet eller andre ting. Vi vet at alle gjør sitt beste. Både dommere, motspillere og medspillere. Vi behandler
alle med den respekten dem fortjener.

Side 4

Side 4

Retningslinjer
Lagsaktivitet

Side 5

LAG

TRENING

KAMP

A-lag

5

Rekruttlag

SU

Holdninger
TOT

FASE

1

6

Resultat

5

1

6

Resultat

Jr.lag

5

1

6

Utvikling -> resultat

G16-lag

4

1

1

6

Utvikling

G15-lag

3

1

1

5

Utvikling

G14-lag

3

1

1

5

Kritisk fysisk

G13-lag

2

1

1

4

Kritisk fysisk

G12-lag

2

1

1-2

4-5

Læringsevne +

G11-lag

2

1

1-2

4-5

Læringsevne +

G10-lag

2

1

1-2

4-5

Læringsevne +

G09-lag

2

1

1

4

Grunnlag

G08-lag

2

1

1

4

Grunnlag

G07-lag

2

1

1

4

Grunnlag

•
•
•
•
•

Vi legger til rette for egentrening («løkkefotball»)
Vi jobber etter trakten på høyre
Klubbens verdier og prioriteringer ligger som grunnlag (se nede høyre)
Krets- og sonetiltak erstatter SU-tiltak
Hospitering erstatter lagsøkter

•

Utviklingssjef/Trenerutvikler for det aktuelle alderstrinnet er ansvarlige
for totalbelastningen på enkeltspillere sammen med hovedtrener på de
enkelte lagene

Oppførsel
Ferdighet
Spiller vurdert som god
nok til å delta på tiltak

KLUBBEN FØRST
INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV
UTVIKLING FOKUS NR.1
RESULTATET
ER SLUTTPRODUKTET
RESULTATER
ER UVIKTIGE
INKLUDERENDE – LOJALITET
KVALITET - RESPEKT

Side 5

Retningslinjer
Lagsaktivitet - treningsfokus

Side 6

Holdninger

LAG

Treningsfokus

FASE

A-lag

Resultat + utvikling

Resultat

Rekruttlag

Utvikling + resultat

Resultat

Jr.lag

Spillerutvikling + resultat

Utvikling ->
resultat

G16-lag

Utvikle viderekommen teknikk videre
Utvikle fotballkondisjon og fotballfysikk

Utvikle C+D-momenter teknisk
Utvikle fotballforståelse på høyt nivå

Utvikling

G15-lag

Utvikle viderekommen teknikk videre
Utvikle fotballkondisjon og fotballfysikk

Utvikle C-momenter teknisk
Utvikle fotballforståelse på videre nivå

Utvikling

G14-lag

Utvikle viderekommen teknikk videre
Utvikle sosiale egenskaper

Terpe enkle motoriske øvelser
Utvikle fotballforståelse

Kritisk fysisk

G13-lag

Utvikle viderekommen teknikk videre
Utvikle sosiale egenskaper

Terpe enkle motoriske øvelser
Utvikle fotballforståelse

Kritisk fysisk

G12-lag

Utvikle viderekommen teknikk
Utvikle sosiale egenskaper

Utvikle kompliserte motoriske ferdigheter
Utvikle forståelse av samspill 2 & 2

Læringsevne +

G11-lag

Utvikle grunnleggende teknikk
Utvikle start-stopp-fysikk

Utvikle vanskelige motoriske ferdigheter
Utvikle forståelse av samspill 2 & 2

Læringsevne +

G10-lag

Utvikle grunnleggende teknikk
Utvikle start-stopp-fysikk

Utvikle motoriske ferdigheter
Utvikle forståelse av samspill 2 & 2

Læringsevne +

G09-lag

Utvikle grunnleggende teknikk
Utvikle forståelse for pasningsspill

Utvikle enkle motoriske ferdigheter
Utvikle forståelse for forsvarsspill

Grunnlag

G08-lag

Utvikle grunnleggende teknikk
Utvikle forståelse for pasningsspill

Utvikle enkle motoriske ferdigheter
Aktivitet og motorikk i fokus

Grunnlag

G07-lag

Utvikle grunnleggende teknikk med ball beina
Skape spillsituasjoner så ofte som mulig
Aktivitet og motorikk i fokus

Grunnlag

Oppførsel
Ferdighet
Spiller vurdert som god
nok til å delta på tiltak

KLUBBEN FØRST
INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV
UTVIKLING FOKUS NR.1
RESULTATET
ER SLUTTPRODUKTET
RESULTATER
ER UVIKTIGE
INKLUDERENDE – LOJALITET
KVALITET - RESPEKT

Side 6

Retningslinjer
Differensiering
«I Moss Fotballklubb ønsker vi at det skal differensieres fra
første stund. Men det er viktig å påpeke noen ting:
Differensiering er tilpasning av nivå, slik at man får en flyt
mellom utfordringer og mestringsfølelse. Det er ikke
topping av nivå i alle øvelser. Dersom man skal praktisere
differensiering korrekt, vil det være flytende grupper ut
ifra hva en skal trene på, i forhold til den enkelte spillers
nivå på nettopp dette.
Ved å differensiere økes aktiviteten og antall involveringer
for alle spillere. De beste får flere pasninger når de er
sammen, og de svakeste får flere involveringer når de
spiller sammen.
Det er veldig viktig, og helt avgjørende, at ALLE i
spillergruppen for mye oppmerksomhet, mye
tilbakemeldinger og like utviklingsmuligheter (dette sikres
ved god differensiering). Vi vet ikke hvem som blir best til
slutt»

Holdninger
Oppførsel
Ferdighet
Spiller vurdert som god
nok til å delta på tiltak

KLUBBEN FØRST
INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV
UTVIKLING FOKUS NR.1
RESULTATET
ER SLUTTPRODUKTET
RESULTATER
ER UVIKTIGE
INKLUDERENDE – LOJALITET
KVALITET - RESPEKT

Moss Fotballklubb
Side 7

Side 7

Retningslinjer
Hospiteringsfaser
1. Treningshospitering
1.

Når en spiller blir vurdert god nok til å hospitere (i henhold til
trakten til høyre), skal han i første omgang hospitere på trening
med laget over.

Holdninger
Oppførsel
Ferdighet

2. Kamphospitering i tillegg til treningshospitering
1.

Dersom spilleren gjør det bra over flere treningsøkter, og blir
vurdert god nok til å bidra positivt i kamp for laget over, skal
spilleren få lov til å hospitere i kamp. Dette skjer da sammen med
treningshospitering.

Spiller vurdert som god
nok til å delta på tiltak

3. Permanent endring av treningsgruppe
1.

•

•
Side 8

Dersom spilleren over flere kamper og treninger viser at han skal
vurderes som en av de beste spillerne i aldersklassen over, skal
spilleren få tilbud om å endre treningsgruppe på permanent basis.
Dersom dette blir aktuelt skal foreldrene involveres i stor grad,
sammen med spilleren selv.

Unntak fra hospiteringsfasene skjer kun dersom et lag
trenger spillere fra alderen under for å kunne gjennomføre
en kamp. Da skal spillerne som har vært i fase 1
prioriteres.
For å kunne gjennomføre dette er vi helt avhengig av
trenere som setter klubben og spilleren foran resultater og
egne meritter.

KLUBBEN FØRST
INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV
UTVIKLING FOKUS NR.1
RESULTATET
ER SLUTTPRODUKTET
RESULTATER
ER UVIKTIGE
INKLUDERENDE – LOJALITET
KVALITET - RESPEKT

Side 8

Retningslinjer
Hospitering
•

•

•

•

•
•

Side 9

Alle spillere som skal ha muligheten til å hospitere,
skal gjennom trakten til høyre. Det er spillerutviklere
som tar ut spillere til hospitering.
Trening med hospiteringslag blir prioritert foran
trening med eget lag, dersom det ikke er mulig å
hospitere på en dag hvor det ikke krasjer.
Prioritering kamp for hospiteringslaget går foran
trening og kamp med eget lag.
For å kunne hospitere flere nivåer opp, må spilleren
gjennom nivået over først. Deretter bevise at han er
for god også på det nivået. Han skal også gjennom
hospiteringsfasene (se neste side).
Spilleren må ønske det selv
Dersom en spiller skal hospitere i kamp, skal spilleren
spille minimum 50% av kampen for at det skal være
hensiktsmessig. Dermed krever også nøye vurdering før
hospitering i kamp.

Holdninger
Oppførsel
Ferdighet
Spiller vurdert som god
nok til å delta på tiltak

KLUBBEN FØRST
INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV
UTVIKLING FOKUS NR.1
RESULTATET
ER SLUTTPRODUKTET
RESULTATER
ER UVIKTIGE
INKLUDERENDE – LOJALITET
KVALITET - RESPEKT

Side 9

Retningslinjer
Hospiteringsprosess
1. Trenerutvikler innenfor det aktuelle alderstrinnet har
dialog med lagets trener. Når trenerutvikleren og
lagstreneren mener det er hensiktsmessig å begynne på
fase 1 av hospiteringen, oppretter trenerutvikleren
dialog med treneren for alderstrinnet over.
2. Når alle tre parter, trenerutvikler og begge
lagstrenere, er enige om at fase 1 skal begynne,
involverer trenerutvikleren Utviklingssjefen i
prosessen.
3. Fase 1 av hospiteringen kan begynne når
Utviklingssjefen har godkjent hospiteringen.

Holdninger
Oppførsel
Ferdighet
Spiller vurdert som god
nok til å delta på tiltak

KLUBBEN FØRST
INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV
UTVIKLING FOKUS NR.1
RESULTATET
ER SLUTTPRODUKTET
RESULTATER
ER UVIKTIGE

4. For at en spiller skal kunne gå videre i fasene, må man
gjennom den samme prosessen.

Side 10

INKLUDERENDE – LOJALITET
KVALITET - RESPEKT

Side 10

Retningslinjer
SU-tiltak
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Side 11

Det bør eksistere SU-tiltak i egen klubb gjennom hele
året.
Uttak til SU-tiltak gjøres ut ifra trakten til høyre
Det er Utviklingssjef/trenerutviklere som gjør uttakene
til SU, sammen med lagstrenere
SU i barnefotballen deles opp i to grupper: 7-9 år og
10-11 år.
I tillegg har vi SU for 12-15 år.
Keepere deltar på egen keepertreningsøkt, samtidig
som SU.
SU-tiltakene er i tillegg til lagsaktivitet.
Spillere som er på Sone- og kretstiltak skal i
utgangspunktet ikke delta på SU.
SU-tiltakene skal være gratis
SU-tiltakene er også åpne for spillere i andre klubber
ved skriftlig avtale mellom MFK og den aktuelle
klubben.

Holdninger
Oppførsel
Ferdighet
Spiller vurdert som god
nok til å delta på tiltak

KLUBBEN FØRST
INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV
UTVIKLING FOKUS NR.1
RESULTATET
ER SLUTTPRODUKTET
RESULTATER
ER UVIKTIGE
INKLUDERENDE – LOJALITET
KVALITET - RESPEKT

Side 11

Retningslinjer
Keepertrening
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Side 12

Det bør eksistere keepertrening i egen klubb gjennom hele
året for spillere 9-19 år
7-8 år vil fokuset være på utvikling av generelle motoriske
ferdigheter, og ikke keeperferdighet.
Uttak til keepertrening gjøres ut ifra trakten til høyre
Det er keepertrenere som gjør uttakene til SU, sammen
med lagstrenere
Spillere 9-12 år bør ha tilbud om en keepertreningsøkt i
uken.
Spillere 13-16 år bør ha tilbud om to keepertreningsøkter i
uken. SU søndag og en lagsøkt.
Keepere i klubben 17-19 år kjøres sammen med Alagskeeperne i klubben, av klubbens keepertrener på Alaget.
Keepertreningsøktene skal være gratis
Keepertreningsøktene er også åpne for spillere i andre
klubber ved skriftlig avtale mellom MFK og den aktuelle
klubben.

Holdninger
Oppførsel
Ferdighet
Spiller vurdert som god
nok til å delta på tiltak

KLUBBEN FØRST
INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV
UTVIKLING FOKUS NR.1
RESULTATET
ER SLUTTPRODUKTET
RESULTATER
ER UVIKTIGE
INKLUDERENDE – LOJALITET
KVALITET - RESPEKT

Side 12

Retningslinjer
Eksterne spillerutviklingstiltak
•

•
•
•

•

Spillere i alderen 13-19 år som spiller i Moss Fotballklubb
skal ikke delta på eksterne spillerutviklingstiltak uten
klubbens skriftlige tillatelse.
Dette for at klubben skal ha kontroll på den totale
belastningen, samt at klubbens aktiviteter skal prioriteres.
Unntak til dette er tiltak i regi av landslagsskolen til NFF.
Det er viktig at spillere og foreldre i Moss Fotballklubb blir
informert om dette fra alderen 13 år. Spillere som kommer
inn i Moss FK ved senere tidspunkt, skal bli informert om
dette ved overgang.
Skriftlig tillatelse gis kun av Utviklingssjef eller styreleder

Holdninger
Oppførsel
Ferdighet
Spiller vurdert som god
nok til å delta på tiltak

KLUBBEN FØRST
INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV
UTVIKLING FOKUS NR.1
RESULTATET
ER SLUTTPRODUKTET
RESULTATER
ER UVIKTIGE
INKLUDERENDE – LOJALITET
KVALITET - RESPEKT

Side 13

Side 13

Retningslinjer
Belastning
•

•

•

•
•

Vi i Moss Fotballklubb ønsker å være best i Østfold på
vurderinger og tilrettelegging av totalbelastningen til den
enkelte spiller.
I Moss Fotballklubb bør ikke spillere spille mer enn 120
minutter kamp i uken. Her skal det gjøres en vurdering i
forhold til lengde på kampene, men «max halvannen kamp
i uken» er et godt utgangspunkt.
I Moss Fotballklubb skal ikke spillere være med på mer enn
to kamper i uken.
I Moss Fotballklubb skal alle spillere 10-16 år ha minimum
en fridag i uken fra fotball.
I Moss Fotballklubb er belastning og utvikling prioritert
foran resultater, da spesielt med tanke på turneringer.
Såkalte helgeturneringer med mer enn tre kamper i løpet
av en helg skal vurderes nøye av klubbens ledelse for
påmelding.

Holdninger
Oppførsel
Ferdighet
Spiller vurdert som god
nok til å delta på tiltak

KLUBBEN FØRST
INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV
UTVIKLING FOKUS NR.1
RESULTATET
ER SLUTTPRODUKTET
RESULTATER
ER UVIKTIGE
INKLUDERENDE – LOJALITET
KVALITET - RESPEKT

Side 14

Side 14

Arbeidsbeskrivelse
Utviklingssjef
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Side 15

Utviklingssjefen er Hovedansvarlig for klubbens treningsgruppe 2.
Treningsgruppe 2 består av en spillerstall for klubbens rekruttlag (Rekruttstall) samt en spillerstall for
klubbens Jr.lag (Jr.stall).
Utviklingssjefen er ansvarlig for å lede teamet rundt Treningsgruppe 2. Dette er minimum to
assistenttrenere, samt lagledere og oppmenn.
Utviklingssjefen er kampleder for klubbens rekruttlag.
Utviklingssjefen er ansvarlig for planlegging, gjennomføring og evaluering av treningene og kampene
til treningsgruppe 2.
Utviklingssjefen er ansvarlig for å gjennomføre ukentlige spillerutviklingsøkter (SU) med klubbens
spillere i alderen 12-15 år. Disse øktene bør kjøres en gang i uken gjennom hele året.
Utviklingssjefen er ansvarlig for å ta ut spillere til disse SU-øktene, sammen med lagenes trenere.
Utviklingssjefen er ansvarlig for å kartlegge og styre total belastning på klubbens spillere 13-19 år.
Dette spesielt på spillere i SU-gruppene, og inn mot landslagsskolen til NFF.
Utviklingssjefen er ansvarlig for å følge opp og kvalitetssikre trenerne 13-16 år. Utviklingssjefen skal
være tilstede på lagsaktivitet minimum hver 3. uke (per lag).
Utviklingssjefen er ansvarlig for at klubbens Sportsplan følges i alderen 13-19 år.
Utviklingssjefen er ansvarlig for å gjennomføre klubbens Trenerforum. Dette skjer minimum 10 ganger
i året.
Utviklingssjefen skal delta på minimum to økter i uken på byens Idrettslinje, ved Kirkeparken
Videregående Skole.
Utviklingssjefen skal bidra til gjennomføringen av fotballtreningene ved KVGS, men er ikke ansatt ved
skolen og er dermed ikke ansvarlig for karakterer og skolevurderinger.
Utviklingssjefen er ansvarlig for dialog med Fotballkretsen og byens samarbeidsklubber angående
spillerutvikling og landslagsskolen.
Utviklingssjefen er ansvarlig for å sette sammen trenerteam til byens spillerutviklingstiltak samt
landslagsskolen.
Utviklingssjefen har ansvaret for å scoute i Østfold-fotballen 15-19 år

Holdninger
Oppførsel
Ferdighet
Spiller vurdert som god
nok til å delta på tiltak

KLUBBEN FØRST
INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV
UTVIKLING FOKUS NR.1
RESULTATET
ER SLUTTPRODUKTET
RESULTATER
ER UVIKTIGE
INKLUDERENDE – LOJALITET
KVALITET - RESPEKT

Side 15

Arbeidsbeskrivelse
Trenerutvikler 7-12 år
•
•
•

•
•
•

•

•

•
•
•

•

Side 16

Vi har en trenerutvikler 7-12 i Moss FK.
Trenerutvikleren 7-12 år har følgende arbeidsoppgaver:
Trenerutvikleren skal planlegge og evaluere årsplaner med alle lag
innenfor det aktuelle alderstrinnet. Dette kan gjøres sammen med
Utviklingssjefen.
Trenerutvikleren skal planlegge, gjennomføre og evaluere minimum fire
trenerutviklingstiltak i året for trenere i det aktuelle alderstrinnet.
Trenerutvikleren skal delta/være tilstede på minimum en aktivitet per lag
innenfor det aktuelle alderstrinnet hver 3.uke.
Trenerutvikleren er ansvarlig for å planlegge, gjennomføre og evaluere
klubbens SU-tiltak innenfor det aktuelle alderstrinnet.
Trenerutvikleren er ansvarlig for oppfølging, kvalitetssikring og
gjennomføring av all fotballaktivitet innenfor det aktuelle alderstrinnet,
og skal sikre at dette skjer i henhold til klubbens Sportsplan.
Trenerutvikleren er ansvarlig for hospiteringsordninger, og nominering til
landslagsskolen innenfor det aktuelle alderstrinnet. Dette sammen med
klubbens Sportssjef og lagets trener ved behov.
Trenerutvikleren skal delta på klubbens månedlige trenerforum.
Trenerutvikleren skal bidra til evaluering og eventuelle endringer av
klubbens Sportsplan.
Trenerutvikleren skal to ganger i året levere skriftlig rapport på
aktiviteter og kvalitet innenfor det aktuelle alderstrinnet. Dette skjer
innen den 1.juni og 1. november hvert år.
Trenerutvikleren rapporterer til klubbens Ungdomsleder.

Holdninger
Oppførsel
Ferdighet
Spiller vurdert som god
nok til å delta på tiltak

KLUBBEN FØRST
INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV
UTVIKLING FOKUS NR.1
RESULTATET
ER SLUTTPRODUKTET
RESULTATER
ER UVIKTIGE
INKLUDERENDE – LOJALITET
KVALITET - RESPEKT

Side 16

Arbeidsbeskrivelse
Keepertrener 7-16 år
•
•
•

•
•
•

•

•

Keepertreneren 7-16 år har følgende arbeidsoppgaver:
Keepertreneren skal følge opp samtlige keepere innenfor det aktuelle
alderstrinnet.
Keepertreneren skal være på en økt i måneden med lagene 7 år og 8 år.
Her skal det kjøres keepertrening med alle spillere som ønsker (rotering).
Keepertreneren skal kjøre egen keepertreningsøkt samtidig som SU 7-11
år.
Keepertreneren skal kjøre egen keepertreningsøkt samtidig som SU 12-15
år.
Keepertreneren bør delta på en lagsøkt i uken med 13-, 14-, 15-, og 16årslaget. Dette kan gjerne kjøres samtidig.
Keepertreneren har ansvar for scouting innenfor alderstrinnet. Han bør ha
oversikt over keeperne i distriktet innenfor det aktuelle alderstrinnet.
Keepertreneren skal minimum tre ganger i året gjennomføre samlinger for
lagenes trenere, hvor temaet er keepere. Dette for å utvikle generell
kompetanse rundt keeperens rolle.

Holdninger
Oppførsel
Ferdighet
Spiller vurdert som god
nok til å delta på tiltak

KLUBBEN FØRST
INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV
UTVIKLING FOKUS NR.1
RESULTATET
ER SLUTTPRODUKTET
RESULTATER
ER UVIKTIGE
INKLUDERENDE – LOJALITET
KVALITET - RESPEKT

Side 17

Side 17

Utviklingsplan 7 år

Holdninger
Oppførsel

•

Tema i økter:
–

•
•
•
•

Utvikle grunnleggende tekniske og motoriske ferdigheter, ved bruk av høyt aktivitetsnivå og
mange touch på ball.

Innhold i trening: 60 minutter treningsøkter
20 minutter: Øvelser med en ball hver
20 minutter: Spill overtall (3v1-4v1)
20 minutter: Spill 2v2 til 5v5

Ferdighet
Spiller vurdert som god
nok til å delta på tiltak

KLUBBEN FØRST
INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV
UTVIKLING FOKUS NR.1
RESULTATET
ER SLUTTPRODUKTET
RESULTATER
ER UVIKTIGE
INKLUDERENDE – LOJALITET
KVALITET - RESPEKT

Side 18

Side 18

Utviklingsplan 8 år

Holdninger
Oppførsel

•

Tema i økter:
–

•
•
•
•

Utvikle grunnleggende tekniske og motoriske ferdigheter, ved bruk av høyt aktivitetsnivå og
mange touch på ball. Vi begynner å trene på pasningsspill og forståelse av pasningsspill.

Innhold i trening: 60 minutter treningsøkter
15 minutter: Øvelser med en ball hver / Pasningstrening
20 minutter: Spill overtall (3v1-4v2)
40 minutter: Spill 2v2 til 5v5

Ferdighet
Spiller vurdert som god
nok til å delta på tiltak

KLUBBEN FØRST
INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV
UTVIKLING FOKUS NR.1
RESULTATET
ER SLUTTPRODUKTET
RESULTATER
ER UVIKTIGE
INKLUDERENDE – LOJALITET
KVALITET - RESPEKT

Side 19

Side 19

Utviklingsplan 9 år

Holdninger
Oppførsel

•

Tema i økter:
–
–

•
•
•
•
•

Utvikle grunnleggende tekniske og motoriske ferdigheter, ved bruk av høyt aktivitetsnivå og
mange touch på ball. Vi begynner å trene på pasningsspill og forståelse av pasningsspill.
Vi jobber med forståelse av at forsvarsspill er viktig. Vi spiller mye 1v1 / 2v2 og jobber med å ta
fra motstanderen ballen, samt hvem som er første forsvarer. Dette vil også tvinge frem utvikling
av angrepsferdigheter.

Innhold i trening: 75-90 minutter treningsøkter
5 minutter: Øvelser med en ball hver
10 Pasningstrening 4v1/5v2
20 minutter: Spill 1v1/2v2/2v1/3v2 mot mål
45 minutter: Spill 2v2 til 7v7

Ferdighet
Spiller vurdert som god
nok til å delta på tiltak

KLUBBEN FØRST
INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV
UTVIKLING FOKUS NR.1
RESULTATET
ER SLUTTPRODUKTET
RESULTATER
ER UVIKTIGE
INKLUDERENDE – LOJALITET
KVALITET - RESPEKT

Side 20

Side 20

Utviklingsplan 10 år

Holdninger
Oppførsel

•

Tema i økter:
–
–

–

•
•
•
•
•
•

Utvikle grunnleggende tekniske og motoriske ferdigheter, ved bruk av høyt aktivitetsnivå og
mange touch på ball. Vi begynner å trene på pasningsspill og forståelse av pasningsspill.
Vi jobber med forståelse av at forsvarsspill er viktig. Vi spiller mye 1v1 / 2v2 og jobber med å ta
fra motstanderen ballen, samt hvem som er første forsvarer. Dette vil også tvinge frem utvikling
av angrepsferdigheter.
Vi jobber med å utvikle gode motoriske ferdigheter, samt eksplosiv muskulatur.

Innhold i trening: 90 minutter treningsøkter
5 minutter: Øvelser med en ball hver
Pasningstrening 4v1/5v2
10 minutter: Motoriske øvelser m/ ball
20 minutter: Spill 1v1/2v2/2v1/3v2 mot mål
40 minutter: Spill 2v2 til 7v7

Ferdighet
Spiller vurdert som god
nok til å delta på tiltak

KLUBBEN FØRST
INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV
UTVIKLING FOKUS NR.1
RESULTATET
ER SLUTTPRODUKTET
RESULTATER
ER UVIKTIGE
INKLUDERENDE – LOJALITET
KVALITET - RESPEKT

Side 21

Side 21

Utviklingsplan 11 år

Holdninger
Oppførsel

•

Tema i økter:
–
–

–

•
•
•
•
•
•

Utvikle grunnleggende fotballforståelse og samhandling både med og uten ball. Masse spill, samt
harde krav til disiplin og væremåte innenfor klubbens verdier.
Vi jobber med forståelse av at forsvarsspill er viktig. Vi spiller mye 1v1 / 2v2 og jobber med å ta
fra motstanderen ballen, samt hvem som er første forsvarer. Dette vil også tvinge frem utvikling
av angrepsferdigheter. Da fokuserer vi også mye på samhandling i laget med ball. Hvordan spille
hverandre bedre.
Vi jobber med å utvikle vanskelige motoriske ferdigheter, samt eksplosiv muskulatur.

Innhold i trening: 75-90 minutter treningsøkter
5 minutter: Teknisk terping med ball
5 minutter: Vanskelige motoriske øvelser m/ ball
10 minutter: Pasningstrening 4v1/5v2
20 minutter: Spill 1v1/2v2/2v1/3v2 mot mål
40 minutter: Spill 2v2 til 7v7

Ferdighet
Spiller vurdert som god
nok til å delta på tiltak

KLUBBEN FØRST
INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV
UTVIKLING FOKUS NR.1
RESULTATET
ER SLUTTPRODUKTET
RESULTATER
ER UVIKTIGE
INKLUDERENDE – LOJALITET
KVALITET - RESPEKT

Side 22

Side 22

Utviklingsplan 12 år

Holdninger
Oppførsel

•

Tema i økter:
–
–

–
–

•
•
•
•
•
•

Utvikle grunnleggende fotballforståelse og samhandling både med og uten ball. Masse spill, samt
harde krav til disiplin og væremåte innenfor klubbens verdier.
Vi jobber med forståelse av at forsvarsspill er viktig. Vi spiller mye 1v1 / 2v2 og jobber med å ta
fra motstanderen ballen, samt hvem som er første forsvarer. Dette vil også tvinge frem utvikling
av angrepsferdigheter. Da fokuserer vi også mye på samhandling i laget med ball. Hvordan spille
hverandre bedre.
Vi jobber med å utvikle vanskelige motoriske ferdigheter, samt eksplosiv muskulatur.
Vi jobber med å utvikle god samhandling, og sosiale egenskaper. Presse dem på samarbeid og
forståelse av at alle er like viktige. Klubbens verdier er i stort fokus.

Innhold i trening: 90 minutter treningsøkter
5 minutter: Tekniske utfordringer med ball
5 minutter: Vanskelige motoriske øvelser m/ ball
10 minutter: Pasningstrening 4v1/5v2
20 minutter: Samhandling i fokus: F.eks possession eller 3v2 mot mål
40 minutter: Spill 3v3 til 7v7

Ferdighet
Spiller vurdert som god
nok til å delta på tiltak

KLUBBEN FØRST
INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV
UTVIKLING FOKUS NR.1
RESULTATET
ER SLUTTPRODUKTET
RESULTATER
ER UVIKTIGE
INKLUDERENDE – LOJALITET
KVALITET - RESPEKT

Side 23

Side 23

Utviklingsplan 13 år

Holdninger
Oppførsel

•

Tema i økter:
–
–

–
–

•
•
•
•
•

Utvikle grunnleggende fotballforståelse og samhandling både med og uten ball. Masse spill, samt
harde krav til disiplin og væremåte innenfor klubbens verdier.
Vi jobber med forståelse av at forsvarsspill er viktig. Vi spiller mye 1v1 / 2v2 og jobber med å ta
fra motstanderen ballen, samt hvem som er første forsvarer. Dette vil også tvinge frem utvikling
av angrepsferdigheter. Da fokuserer vi også mye på samhandling i laget med ball. Hvordan spille
hverandre bedre.
Vi jobber hardt med å utvikle samarbeidsfølelse og sosiale egenskaper.
Vi jobber med å utvikle viderekommen fotballforståelse.

Innhold i trening: 90 minutter treningsøkter
10 minutter: Tekniske utfordringer med ball
10 minutter: Pasningstrening 5v2/7v3
20 minutter: Samhandling i fokus: F.eks possession eller 3v2 mot mål
30 minutter: Spill 4v4 til 9v9

Ferdighet
Spiller vurdert som god
nok til å delta på tiltak

KLUBBEN FØRST
INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV
UTVIKLING FOKUS NR.1
RESULTATET
ER SLUTTPRODUKTET
RESULTATER
ER UVIKTIGE
INKLUDERENDE – LOJALITET
KVALITET - RESPEKT

Side 24

Side 24

Utviklingsplan 14 år

Holdninger
Oppførsel

•

Tema i økter:
–
–

–
–
–

Utvikle grunnleggende fotballforståelse og samhandling både med og uten ball. Masse spill, samt
harde krav til disiplin og væremåte innenfor klubbens verdier.
Vi jobber med forståelse av at forsvarsspill er viktig. Vi spiller mye 1v1 / 2v2 og jobber med å ta
fra motstanderen ballen, samt hvem som er første forsvarer. Dette vil også tvinge frem utvikling
av angrepsferdigheter. Da fokuserer vi også mye på samhandling i laget med ball. Hvordan spille
hverandre bedre.
Vi jobber hardt med å utvikle samarbeidsfølelse og sosiale egenskaper.
Vi jobber med å utvikle viderekommen fotballforståelse.
Alt blir litt vanskeligere

•
•
•
•
•

Innhold i trening: 90 minutter treningsøkter
10 minutter: Tekniske utfordringer med ball
10 minutter: Pasningstrening 5v2/7v3
20 minutter: Samhandling i fokus: F.eks possession eller 4v3 mot mål
30 minutter: Spill 4v4 til 9v9

•

25 minutter i uken kan brukes til spill 11v11

Ferdighet
Spiller vurdert som god
nok til å delta på tiltak

KLUBBEN FØRST
INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV
UTVIKLING FOKUS NR.1
RESULTATET
ER SLUTTPRODUKTET
RESULTATER
ER UVIKTIGE
INKLUDERENDE – LOJALITET
KVALITET - RESPEKT

Side 25

Side 25

Utviklingsplan 15 år

Holdninger
Oppførsel

•

Tema i økter:
–
–
–
–
–

•
•
•
•
•
•

Utvikle grunnleggende fotballforståelse og samhandling både med og uten ball. Masse spill, samt
harde krav til disiplin og væremåte innenfor klubbens verdier.
Vi jobber med fotballkondisjon og repeterende sprint-ferdighet som er fotballrelevant.
Vi jobber med å spisse fotballforståelsen både i angrep og forsvar.
Vi jobber med å skape stor klubbtilhørighet, samhandlingsfølelse og konkurranseinstinkt.
Alt blir litt vanskeligere

Innhold i trening: 90 minutter treningsøkter
10 minutter: Tekniske utfordringer med ball
10 minutter: Pasningstrening 5v2/7v3
20 minutter: Samhandling i fokus: F.eks possession eller 3v2 mot mål
30 minutter: Spill 4v4 til 9v9
45 minutter i uken kan brukes til spill 11v11

Ferdighet
Spiller vurdert som god
nok til å delta på tiltak

KLUBBEN FØRST
INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV
UTVIKLING FOKUS NR.1
RESULTATET
ER SLUTTPRODUKTET
RESULTATER
ER UVIKTIGE
INKLUDERENDE – LOJALITET
KVALITET - RESPEKT

Side 26

Side 26

Utviklingsplan 16 år

Holdninger
Oppførsel

•

Tema i økter:
–
–
–
–
–

•
•
•
•
•
•

Utvikle grunnleggende fotballforståelse og samhandling både med og uten ball. Masse spill, samt
harde krav til disiplin og væremåte innenfor klubbens verdier.
Vi jobber med fotballkondisjon og repeterende sprint-ferdighet som er fotballrelevant.
Vi jobber med å spisse fotballforståelsen både i angrep og forsvar.
Vi jobber med å skape stor klubbtilhørighet, samhandlingsfølelse og konkurranseinstinkt.
Alt blir litt vanskeligere enn 15 år

Innhold i trening: 90 minutter treningsøkter
10 minutter: Tekniske utfordringer med ball
10 minutter: Pasningstrening 5v2/7v3
20 minutter: Samhandling i fokus: F.eks possession eller 4v3 mot mål
30 minutter: Spill 4v4 til 9v9 konkurranse
45 minutter i uken kan brukes til spill 11v11

Ferdighet
Spiller vurdert som god
nok til å delta på tiltak

KLUBBEN FØRST
INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV
UTVIKLING FOKUS NR.1
RESULTATET
ER SLUTTPRODUKTET
RESULTATER
ER UVIKTIGE
INKLUDERENDE – LOJALITET
KVALITET - RESPEKT

Side 27

Side 27

Utviklingsplan U19

Holdninger
Oppførsel

•

Tema i økter:
–
–
–
–

•
•
•
•
•

Spillerne skal bli gode på nasjonalt nivå teknisk, taktisk og fysisk
Spillerne skal lære seg å utvikle sterke relasjonelle ferdigheter
Spillerne skal utvikle sterkt konkurranseinstinkt
Spillerne skal forstå hva som kreves for å bli best

Innhold i trening: 90 minutter treningsøkter
10 minutter: Tekniske utfordringer med ball
10 minutter: Pasningstrening 5v2/7v3
20 minutter: Samhandling i fokus: F.eks possession eller 3v2 mot mål
30 minutter: Spill 3v3 til 11v11

Ferdighet
Spiller vurdert som god
nok til å delta på tiltak

KLUBBEN FØRST
INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV
UTVIKLING FOKUS NR.1
RESULTATET
ER SLUTTPRODUKTET
RESULTATER
ER UVIKTIGE
INKLUDERENDE – LOJALITET
KVALITET - RESPEKT

Side 28

Side 28

