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1.

INTRODUKSJON
SIF Fotball sin sportsplan er rammeverket for all sportslig aktivitet i klubben.
Hensikten med sportsplanen er å etablere helhetlige retningslinjer som alltid vil ha en solid
forankring i den daglige klubbdriften.
SIF fotball skal følge Norges Fotball Forbunds skoleringsplan fra alder 6 - 19 år.
Skoleringsplanen tar utgangspunkt i læring i spillet. Tilpasset spillernes ståsted.
Henvendelser gjeldende dette dokumentet rettes til fotballstyret.

1.1

Visjon
SIF Fotball ønsker at flest mulig i Svelvik skal ønske å spille fotball. Spillerne skal kunne
holde på lengst mulig ut fra sine forutsetninger. Fotball er for alle og skal inkludere barn og
unge uavhengig av sosiale forhold.
Vår visjon er: «Idrettsglede for alle. Alltid.»

1.2

Klubbens hensikt
SIF Fotball skal gi flest mulig barn et godt og bredt fotballtilbud.
Barn og foreldre skal oppleve trygghet og tilhørighet til laget og til klubben. Som et sportslig
tilbud tilpasset alle, er det spesielt viktig å ha fokus på bredde og sosialt miljø for alle
alderstrinn.
I ungdomsfotballen skal det være fokus på god utvikling og godt lagsmiljø. Klubben må ha et
godt differensiert tilbud for å utvikle individuelle ferdigheter og taktisk forståelse hos spillere
som vil satse ekstra. SIF Fotball har et mål om å være et reelt sportslig alternativ for de beste
unge talentene i byen, som vil satse på fotball som sin idrett.
Klubben skal ha som mål å ha et A-lag i 4. div. for herrer og et A-lag damer med lokal
forankring innenfor økonomiske bærekraftige rammer der ingen spillere skal ha lønn for å
spille fotball i SIF.
Klubbens verdigrunnlag er:

Stolthet Innsats Fellesskap
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2.

MÅL, KRAV OG FORVENTNINGER

2.1

Fair play
Fair play er grunnleggende for alt vi skal gjøre. Det er forventet at lagledere, trenere, foreldre
og spillere er aktive pådrivere for utøvelse av Fair Play.

2.2

Målsetninger
«Idrettsglede for alle. Alltid.».
Visjonen bryter vi ned til konkrete mål som alle involverte i klubben er pliktige til å følge.:
-

Vi skal bidra til godt samhold i gode og trygge grupper
Vi skal være med på å utvikle lokale fotballspillere
Vi skal utvikle gode holdninger
Vi skal endre/påvirke holdninger som forårsaker uønskede episoder
Vi skal ha flinke, skolerte og motiverte trenere, ledere og dommere
Vi skal ha sunn klubbøkonomi
Vi skal skape trivsel og gode opplevelser gjennom fotballen
Vi skal være åpne for tilbakemeldinger og endringer
Vi skal alltid ha fokus på fair Play!

SIF fotball ønsker å være en klubb som bidrar til aktivitet og glede for de som bor i Svelvik. Vi
ønsker å legge forholdene til rette slik at barn og unge kan oppleve glede, mestring, trygghet
og samhold.
2.3

Krav og forventninger

2.3.1

Til trener og lagleder
-

2.3.2

Vise respekt og være delaktig for og i klubbens arbeid
Inkludere alle utøvere, uansett ferdigheter og uansett hvor mye de satser på fotball
Takke motspillene lag og dommer for kampen
Informere foreldre om foreldrevettreglene
Informere foreldre om sportsplan
Trenerne i barnefotballen tar trenerutdanning (NFF Grasrottreneren del 1 og 2)
Trenerne i ungdomsfotballen tar trenerutdanning (NFF Grasrottreneren del 3 og 4)
Vi ønsker trenere som fokuserer på det spillerne får til
Vi ønsker trenere med en spørrende og inkluderende lederstil

Til spiller
-

Bidra til å skape trygghet og trivsel i gruppa gjennom å gi hverandre ros og
oppmuntring, både i medgang og motgang
Lære å takle både tap og seier
Har en positiv holdning til dommerens oppgaver under kampen
Hilser på dommer, motspiller og motstanders trener før kamp. Takker både dommer
og motspiller etter kamp.
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2.3.3

Til foreldre
-

2.3.4

Felles krav til foreldre, spillere og trenere for gjennomføring av trening og kamp
-

-

-

2.4

Støtt opp om klubbens arbeid – fotballens og klubbens verdisyn blir forankret i
foreldremøter.
Møt opp til kamper og treninger – du er viktig både for spillere og verdisyn
Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang. Dette gir trygghet, trivsel og
motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge.
Vi har alle et ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og
Fair Play
Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med
trener og klubb i etterkant
Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!
Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god
støttespiller.

Før trening og kamp
o Det forventes at forfall meldes i så god tid som mulig
o Alle spillere skal ha nødvendig utstyr, også leggskinn
o Alle spillere skal stille klare til oppmøtetidspunkt til trening og kamp, både
fysisk og psykisk
Økt - Oppstart
o Alle trenere og spillere skal møte 10 min før oppsatt tid
o Trener samler alle involverte for å hilse og gjennomgang av dagens økt
o Samle alt utstyr på et sted
Økt - Avslutning
o Alle involverte samler utstyr i felleskap
o Trener samler alle involverte for oppsummering og avskjed

Holdninger
Holdningsskapende arbeidet starter fra første dag spilleren kommer til klubben. Åpen og
ærlig kommunikasjon, respekt for forskjellige meninger, og lojalitet til klubbens retningslinjer
er grunnleggende i dette arbeidet. For å nå målsetningene er det viktig at spilleren selv,
ledere, trenere og foreldre arbeider aktivt for å skape positive holdninger og går foran som
gode eksempler.
Før hver sesong skal spillere, trenere og foreldre oppdateres på Fair Play reglene slik at alle
har fokus rettet mot Fair Play.

2.5

Brudd av retningslinjer
Alle trenere/lagledere har i samarbeid med sportslig utvalg ansvar for å følge opp med
klubbens retningslinjer brytes.
Brudd på retningslinjer eller konflikter som oppstår, skal meldes til Fotballstyret.
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3.

SPORTSLIG AKTIVITET

3.1

Sportslige målsetninger
Det er et klart mål for SIF fotball å holde lag på alle nivå for begge kjønn. Dette gir
muligheten for en kontinuerlig utviklingsstige frem til seniornivå. SIF fotball ønsker å være
med på å utvikle spillere til å komme lengst mulig, samtidig som vi ønsker å ta vare på de
som ikke vil satse så mye. SIF fotball satser på alle. Derfor er målsetningene som følger:
-

3.2

A-lag menn skal være en utviklingsarena i 4. div. Kortsiktig mål er å etablere en god
treningskultur.
A-lag kvinner, ha et seniortilbud. Kortsiktig mål er å etablere en god treningskultur
G – 19 skal være et tilbud for alle, samt et fundament for videre A-lagssatsing med
innarbeidelse av god treningskultur og gode holdninger.
Ha spillere på satellitt, sonelag og kretslag på alle årstrinn.
Stille minst ett lag i alle klasser i Buskerud Fotballkrets seriespill
Fra 9’er fotball kan man differensiere med å melde opp lag på forskjellig nivå
SIF fotball ønsker å skolere og utvikle våre keepere gjennom interne keeperskoler
Delta i NM for de aldersbestemte klassene dette er relevant for
Spille interkrets kvalifikasjon for aldersklassen 14-16 år

Trenerkompetanse
Kompetanse hos trenere er en av de viktigste faktorene for at barna skal oppleve trygghet,
mestring og utvikling. Trenere plikter å delta på trenerforum i regi av klubben for å holde seg
oppdatert på sportsplanen og klubbens verdier.
Trenere i SIF Fotball følger klubbens plan for formell trenerkompetanse, og innehar eller
gjennomfører følgende kurs:

Barnefotball
3’er Fotball
5’er Fotball
7’er Fotball
9’er Fotball

Grasrottrener delkurs 1
Grasrottrener delkurs 2
Grasrottrener delkurs 3
Grasrottrener delkurs 4

Ungdomsfotball
9’er Fotball
11’er fotball

Grasrottrener delkurs 4
Grasrottrener delkurs 4

Senior
4.div og høyere
5. div og lavere

3.3

UEFA B
Grasrottrener delkurs 4

Inndeling av lag
Ved oppstart av nye lag rekrutterer SIF fotball i hovedsak fra Tømmerås og Tangen skole.
Det dannes ikke klasselag, men lagene blir jevnt fordelt. SIF fotball ønsker at lagene så tidlig
som mulig skal bli «robuste» med flere trenere og et stort støtteapparat.

Svelvik Idrettsforening

5 (11)

3.4

Treningsøkta
Treningsøkta er en interaktiv portal og app som SIF Fotball anbefaler at alle lag benytter seg
av. Tilgang får den enkelte ved å henvende seg til Kjersti Thun, kjersti@absoluttsportsreiser.no.
Trenere og lagledere er ansvarlige for at dette blir satt i bruk på respektive lag.
På Treningsøkta har en mulighet til å administrere laget(ene) en er ansvarlige for. Økter og
kamper kan settes opp i kalender og ved å registrere spillere, trenere kan en også bruke den
som en kommunikasjonsplattform.
Treningsøkta har et stort øvelsesbibliotek som er sortert på aldersanbefaling og
aktivitetskategoriene. En kan opprette en eller flere økter der en plukker ønskede øvelser fra
biblioteket. Denne økten kan videre deles med med-trenere for best mulig forberedelse.
En har også flere muligheter til å bygge statistikk og sette opp utviklingsplaner.
www.treningsøkta.no

3.5

Anbefalt belastning

3.5.1

Treningsbelastning

Årsenhet

3.5.2

Treninger per uke Treninger per uke –
Totalt
– lag
ekstratilbud

6–7 år

1

1

8–9 år

1

1

2

10–11 år

2

1

3

12–13 år

2

2

4

14–15 år

2

3

5

16–19 år

2

4

6

Kampbelastning
Anbefalt kampbelastninger er 1,5 kamp per uke. Dette er gjeldende for alle alderstrinn.

3.6

Differensiering
Denne modellen er hentet fra NFF sin skoleringsplan.
Fotballferdighet er sammensatt, og spillerne kan ha ulike styrker. Noen er hurtige, andre
taklingssterke, andre igjen kan være tekniske med ball eller ha stor arbeidskapasitet. Og
laget har bruk for ulike typer! Differensiering vil si å ta utgangspunkt i den enkeltes styrker
og/eller svakheter og å lete etter måter å organisere treningen på som er gunstig både for
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den enkelte og for laget. Differensiering er å individualisere treningen innenfor rammen av
laget.
Differensiering handler om hvordan vi kan dele inn treningsgruppa og tilpasse treningen til
den enkelte. Differensiering handler ikke om å dele gruppa inn i «de gode» og «de mindre
gode».
Differensiering skal foregå på følgende måter:
Alle trenger ikke å gjøre det samme på treningen. Når vi driver pasningstrening, kan vi
variere avstand og pasningstyper etter de ulike spillernes erfaring og nivå. Vi kan organisere
tre øvelser med ulik vanskelighetsgrad og fordele spillerne ut fra hva de har mest behov for.
Eller vi kan la noen drive skuddtrening mens andre arbeider med pasninger.
Treneren bør tenke differensiering både når det gjelder organisering, øvelsesutvalg og
læringsmomenter. Målet er å oppnå både trivsel og ferdighetsutvikling for alle – både for dem
som har kommet langt, og for dem som ikke har kommet så langt i sin utvikling.
Å gjøre dette på en god måte krever både planlegging, utprøving og øving fra trenerens side.
Start i det små, og differensier i deler av økta.

Eksempel på en god økt med fokus på differensiering:
Del
1
2
3

Aktivitet
«Spilleklar»
«Sjef over ballen»
«Spille med og mot»

Grad av differensiering
Alle er sammen
Alle er sammen
Del spillerne inn i tre ferdighetsnivåer. Det ideelle er at
spillerne over tid spiller
1/3 av tiden med og mot dem som er på samme nivå
1/3 av tiden med og mot dem som har kommet lenger
1/3 av tiden med og mot dem som ikke har kommet så
langt.

4

«Tilpasset smålagsspill»

Smålagsspillet må være tilpasset ferdighetsnivået.
Organiser smålagsspillet slik at alle lagene er
jevnbyrdige.

5

«Scoringstrening»

Del opp i tre grupper med ulik vanskelighetsgrad med
tanke på rom og tid.
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3.7

Hospitering
Hospitering er der en spiller deltar på treninger og\eller kamper med et på tvers av lag for en
begrenset og avtalt periode.

3.7.1

Kriterier for hospitering
Følgende kriterier skal følges ved en hospiteringsperiode:
-

3.7.2

Det er trenerene på de respektive lagene som skal avtales hvem som skal hospitere og for
hvilken tidsperiode.
Hospitanten skal i utgangspunktet kun delta på treninger, det skal ikke gå på bekostning
av eget lags treninger og kamper.
Hospitering på tvers av lagene skal ikke gi vesentlig mindre spilletid til andre spillere på sitt
basis lag.
Hospitering kan i enkelte tilfeller foregå for kamp
o Det skal da ikke gå på bekostning av hospitantens eget lag
o Laget det hospiteres til skal ikke ha mer enn 5 innbyttere (inkludert hospitant) på
respektiv kamp som gjør at disse får vesentlig mindre spilletid pga. hospitering.
o Hospitanter skal ikke spille vesentlig mer, men heller ikke vesentlig mindre
Hospitering skal kun gjennomføres hvis spilleren vil.
Sportslig leder skal holdes informert og skal ha siste ord om uenighet oppstår.
Kriterier for hospitanten
Trenere skal se etter spillere som brenner for fotballen, som har en sterk lyst til å bli bedre,
som har eierskap til egen utvikling. Følgende kriterier skal legges til grunn for å beslutte om
en spiller kan hospitere:

-

Trener mye og er ofte på Solbakken
o En forutsetning for å bli god er mye trening. Vi leter derfor etter spillere som har
trent og trener mye. Spillere som øver mye på egenhånd med ball.

-

Har en god tilstedeværelse på eget lag, både treninger og kamper
o Like viktig som antall treningstimer, er tilstedeværelse i den enkelte økta. Vi leter
etter spillere som lever seg inn i aktiviteten og som gir alt for å vinne sine «kamper i
kampen».

-

Tester egne grenser
o Skal man ha utvikling, så må man i dag prøve på det man ikke klarte i går. Spillere
som går ut av komfortsonen. Spillere som forsøker å dra av motstanderens beste
forsvarspiller, som tar det ekstra løpet, som bruker venstra, selv om høyre er bedre

-

Er nysgjerrig og reflektert
o Spillere som er sine egne trenere. Spillere som tenker igjennom «Hva det var jeg
gjorde bra, og hvorfor?» og «Hva kunne jeg gjort bedre, og hvordan?». Spillere
som aktivt innhenter kunnskap og som lytter til råd fra trenere og medspillere.

-

Holdninger
o Hospitanten må utøve gode holdninger i trening og kampsituasjoner for både eget
og laget det hospiteres til.
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3.8

Satellitt, Sone og Eliteakademiet
Nominering gjøres i samarbeid mellom trenere og sportslig leder. Ved uenigheter har
sportslig leder siste beslutningsmyndighet.
Sportslig leder er ansvarlig for innsending av nominasjoner og fordeling av tilbakemeldinger
på spillere.
Dersom en spiller blir tatt ut er det en egenandel for deltagelse. Treninger på Satellitt, Sone
og Elite Akademiet skal prioriteres.

3.9

Permanent flytting av spiller
Flytting av spiller til eldre eller yngre årganger benyttes unntaksvis. Permanent overflytting
gjøres kun dersom dette vurderes som helt nødvendig for spillerens, lagets og klubbens
videre utvikling. Beslutning om flytting fattes av sportslig ansvarlig, i samarbeid med
hovedtrener til lag spilleren er tiltenkt.
For flytting til eldre årgang ligger blant annet hospiteringskriteriene ref. 3.7.2 som
vurderingsgrunnlag.

3.10

Fagplan
Det skal være en rød tråd i klubbens treningsarbeid. Alle 11’er lag tar utgangspunkt i
klubbens fagplan og rollebeskrivelser som klubben står bak. Fagplan kan brukes fra de er 13
år, men den spesifiseres og tas gradvis mer i bruk jo eldre de blir. Fagplan er tilgjengelig på
klubbens hjemmeside.
Under er et sammendrag av fagplan som beskriver hvordan det er ønskelig at alle lag i SIF
Fotball spiller.
Link: Fagplan

3.10.1

Offensivt
Vi spiller oss ut bakfra ved at keeper setter i gang spillet bredt langs bakken. Dette forutsetter
riktige utgangsposisjoner og at spillerne ikke blir stående i utgangsposisjon når spillet er i
gang.
-

3.10.2

Vi skal øve på å ta gode valg (hvem skal vi sentre til)
Pasningskvalitet (fotstilling, fart i ball, presisjon)
Flere samtidige bevegelser (flere som vil ha ball)
Kommunikasjon (si verbalt i fra at du vil ha ball)
Vi skal være gjennombruddshissige på siste del av banen
Oftest mulig til avslutninger
1A tørre å utfordre 1 mot 1 og øvrige angrepsspillere gjør gode bevegelsesvalg for å
skape overtall

Defensivt
-

Vi spiller soneforsvar
Alle skal vite hvem som er 1F
Fokus på å snappe ball/ takle
Vi forsvarer i vår «egen» sone, og unngår å følge samme spiller gjennom hele banen
Vinne ballen så fort som mulig etter balltap
Flest mulig rundt 1A, og på «riktig side»
Være sterke foran eget mål, hindre mål
Våre spillere på riktig side (mellom eget mål og motstander)
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-

Fokus på hvordan en markerer motstander
Være først på ballen

4.

UTVIKLING OG SKOLERINGSPLAN

4.1

Skoleringsplan 6 – 12 år
Barnefotballen skal bygges på Norges Fotballforbunds (NFF) visjon om fotballglede,
muligheter og utfordringer for alle uavhengig av ferdighetsnivå, treningsiver, alder, kjønn og
kulturell bakgrunn. Barnefotballen i SIF fotball skal derfor preges av glede, trygghet og at
barna opplever mestring. Trygghet i forhold til aktiviteten, til trenere, til lagledere, til
lagkamerater og andre voksne tilknyttet laget og klubben er en selvfølge. Aktiviteten skal
tilpasses slik at barna opplever glede, mestring og utvikling. Barnefotballen i SIF fotball skal
ha fokus på god oppførsel både mot medspiller, motspiller, trenere, lagleder, dommer og
foreldre. Alle holder seg til Fair Play reglene.
SIF fotball anbefaler at lagets trenere benytter øvelsene som Norges fotballforbund har laget
i TRENINGSØKTA. Der er økte godt tilpasset spillerens alder og utviklingstrekk. Temaer og
økter er forenklet og det er lagd en tydelig progresjon i treningsarbeidet. Et eksempel kan
være at de har sett at konsekvensen av at de aller yngste i all hovedsak ikke har
forutsetninger til å forstå pasningsspillet. Derfor har de ikke pasningsøvelser før de siste
øktene i syv års alder.
SIF fotball er også av den mening at differensiering for de aller fleste ikke har noen funksjon
før barna er i åtte års alder, før det er det stort sett fokus på «meg» og ballen»
SIF Fotball vil at trenerne for aldersgruppen 6 – 12 år benytter NFF sin skoleringsplan for
disse aldergruppene når de planlegger sine treninger.
Link: NFF Skoleringsplaner

Anbefalt vekting av aktivitetskategorier etter alder og modning:

Alder

6–8 år 9–10 år 11–12 år

Øktas varighet
1 time 1,5 timer 1,5 timer
Sjef over ballen
40 %
30 %
20 %
Spille med og mot
10 %
20 %
30 %
Tilpasset smålagsspill
40 %
40 %
40 %
Scoringssøvelser
10 %
10 %
10 %
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4.2

Skoleringsplan 13 – 19 år
SIF Fotball har en fagplan i samsvar med NFF’s Landslagsskolen som er tilgjengelig for alle
trenere og spillere.
SIF fotball skal benytte Landslagsskolen som et rammeverk fra 13-19 år.
Landslagsskolen sine øvelser er også laget over samme «lest». Læring med utgangspunkt i
fotballspillets mest sentrale situasjoner ute på banen som også bør benyttes.
Skoleringsplanen for 13 – 19 år har lagt vekt på følgende tema:
-

Kan og vil jeg bli ballfører?
Bevegelse bak, foran og forbi?
Fra trangt til ledig
Hvordan skape overtall?
Hvordan finne riktig rom mot lag i balanse?
Hvordan finne riktig rom mot lag i ubalanse?
Spillets faser i angrep – bearbeiding
Spillets faser i angrep – inn i siste 1/3
Spillets faser i angrep – score mål

Øvelsene bør i størst mulig grad inkludere ballen og legges inn i en spill/motspill situasjon.
Link: NFF Skoleringsplaner
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