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Sverresborg fotballs  
klubbhåndbok 

 

Innholdet i klubbhåndboka 

 

Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne 

ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes 

og gjøres. Klubbhåndboka er laget av styret etter innspill fra komiteer, utvalg, trenere, utøvere 

og foreldre i klubben. Håndboka er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, 

styret, komiteer, utvalg, ansatte, trenere og dommere i vår klubb. Håndboka skal benyttes til å 

forstå og kommunisere hva som er viktig i vår klubb, hvem vi er og hvilke målgrupper vi er 

til for. 

 

Takk til Norges Fotballforbund for god inspirasjon i arbeidet med Sverresborg fotballs 

prosess mot Kvalitetsklubb 

 

https://www.fotball.no/klubb-og-leder/kvalitetsklubb/kvalitetsklubb-niva-1/ 

 

 

Dokumentet er i stadig utvikling. Denne utgaven ble redigert november 2017. 

  

https://www.fotball.no/klubb-og-leder/kvalitetsklubb/kvalitetsklubb-niva-1/
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Sverresborg fotball 

Sverresborg fotball har omkring 450 aktive medlemmer i barne-, ungdoms- og toppfotballen. 
Klubbens primære nedslagsfelt er i skolekretsen Åsveien og Sverresborg. Sverresborg 
fotball er teknisk sett delt opp i to deler, Sverresborg breddefotball (barne- og 
ungdomsfotball) og Sverresborg junior og senior, med et felles styre. I tillegg til mange gutter 
i alle årsklasser, har vi flere store jentelag, og har et sterkt fokus på å ivareta jentelagene i 
klubben og øke kompetansen hos trenere og lagledere for å ivareta jente- og kvinnefotballen 
i klubben. På juniorsiden rekrutterer Sverresborg fotball også mange spillere fra andre 
klubber på Byåsen. Klubben søker hele tiden kvalitet i alt trenings-og lagarbeid, slik at flest 
blir mer lengst mulig, slik at vi også kan ha et robust A-lag. 
 
Hovedhensikten med klubbhåndboka er å ha et styrende dokument for administrasjonen, 
trenere, lagledere, spillere og foreldre som forteller hvordan fotballaktiviteten i Sverresborg 
fotball skal drives. Klubbhåndboka skal få frem hva som skal prege Sverresborg fotballs 
utviklingsarbeid fra barnefotball (6-7 år) til seniorfotball i Sverresborg fotball. I håndboka 
presenteres klubbens strategi, organisering, målsettinger og tiltak som gjelder for 
barnefotball (6-12 år), ungdoms- (13-16) og junior-/seniorfotballen (17-senior) på gutte- og 
jentesiden.  
Slik skal klubbhåndboka fungere som et styringsverktøy for planlegging, gjennomføring og 
evaluering av sportslige tiltak, treneransettelser, utvikling av anlegg og kommunikasjon ut 
mot klubbens medlemmer. 
 
Hvert årstrinn har sin egen sportsplan som finnes på nettsidene under fanen sportsplan. 
 

Sverresborg fotballs visjon, verdier og 
mål 

Visjon 

Fotball for alle  

Verdier 

Inkludering, samhold, mestring 
 
Klubbens visjon er  ”Fotball for alle”. Det skal skje ved at det skapes trygge og inkluderende 
miljø i lagene, og at idrettsaktiviteten skal tilpasses hvert enkelt klubbmedlem så langt det lar 
seg gjøre. Det skal føre til at flest mulig holder på lengst mulig, samt at de som har lyst og 
talent skal hjelpes til å utvikle seg til fremtidige toppfotballspillere. For å oppnå dette skal det 
være fokus på å skape fotballglede og ferdighetsutvikling. Utviklingen skal foregå i et positivt 
og målrettet utviklingsmiljø med fokus på hele fotballspilleren, både sosialt, teknisk, taktisk 
og fysisk. 
 
Nedenfor er Sverresborg fotballs hovedmål for bredde- og toppfotballen presentert for både 
jente- og guttefotballen. Målene skal være styrende for de tiltak som blir gjennomført i 
Sverresborg fotball de kommende årene. 
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Sportslige hovedmål 

Sverresborg skal være en arena for mestring, både sosialt og fotballmessig. 
Vi skal være blant Trondheims beste på spillerutvikling 
Vi skal bli kjent som klubben med de gode holdningene 
Vi skal tilby spillerne gode trenings- og kampfasiliteter 

Sportslige delmål 

Gjennomføre tiltakene nedfelt for barne- og ungdomsfotballen i denne klubbhåndboken og 
sportsplanen. 
Gjennomføre tiltakene nedfelt for junior- og seniorfotballen i denne klubbhåndboken og 
sportsplanen. 
 
For å nå disse målene vil Sverresborg fotball ha fokus på disse hovedtiltakene: 

• Skape og tilby treningsarenaer og fotballtreninger som er tilpasset spillernes 
fotballferdigheter og motivasjon. 

• Skape og tilby kamparenaer som gir forutsetninger for optimal utvikling av 
hver spiller. 

• Rekruttere og utvikle fotballfaglig sterke fotballtrenere i klubben. 
• Utvikle fotballanlegg som muliggjør nok kvalitetstrening/kamper sommer- og 

vintertid. 
• To ganger i året skal det gjennomføres et evalueringsmøte av mål og tiltak 

som er skissert i sportsplanen. Evalueringsarbeidet ledes av en representant 
fra fotballstyret, i tett samarbeid med sportslig ledere og trenere for de enkelte 
lagene. På bakgrunn av evalueringsarbeidet skal det fremlegges en rapport til 
styret med forslag til hvilke endringer og justeringer som bør foretas det 
kommende halvåret. Sportsplanen endres og utvikles i tråd med endringene. 

 
På de neste sidene er sportsplanen videreført for Barnefotball (6-12 år), ungdomsfotballen 
(13-16 år) og junior- og seniorfotballen. For hver av disse gruppene er organiseringen og 
konkrete målsettinger og tiltak presentert. Dette for å gi klubbens medlemmer og ansatte en 
felles forståelse for hvordan virksomheten skal drives på de ulike alderstrinnene. 
 

Barnefotball (6-12 år) og 
ungdomsfotball (13-16 år) 

Organisering 

Sverresborg fotball har omkring 370 aktive medlemmer fra 6-16 år. Før skolestart, tilbys en 
introduksjon til fotball. Dette gjennomføres en helg på vårparten. I tillegg har vi en 
oppstartshelg rett etter skolestart på høsten. Det sportslige tilbudet er organisert og planlagt 
av sportslig leder, og gjennomføres i regi av foreldregruppen og med sterk bistand fra andre 
medlemmer i Sverresborg fotball. 
Styret i Sverresborg har en egen ansvarlig for barnefotballen, som har som hovedoppgave å 
kvalitetssikre at barna og lagene i barnefotballen får det sportslige tilbudet som Sverresborg 
fotball har skissert i sportsplanen. 
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På disse alderstrinnene har Sverresborg fotball foreldretrenere som har ansvar for det 
sportslige og sosiale på lagene, og får administrativ hjelp og støtte fra en lagleder og en 
oppmann. 

Målsetting i barnefotball og ungdomsfotballen 

Hovedmålsettingen i Sverresborg barne- og ungdomsfotball er at flest mulig skal trene lengst 
mulig og bli best mulig. Sverresborg fotball skal være den mest attraktive fotballklubben i 
nærmiljøet, og spillerne skal oppleve trivsel, utfordring og mestring som fører til at de blir i 
klubben i mange år. Sverresborg fotball skal være godt organisert, rekruttere tilstrekkelig 
med foreldretrenere, og planlegge å gjennomføre treninger og kamper med høy kvalitet slik 
at spillerne utvikler seg optimalt og trives i klubben. 
 
Treningsarenaen er viktigst for denne målgruppa. Differensiering foregår på trening fram til 
man begynner med divisjonsspill. På kamper skal man prioritere likeverdighet så langt som 
mulig. Vi skal løfte fram de gylne øyeblikkene for hver enkelt, slik at alle opplever mestring 
innenfor sitt mestringsområde. Når vi begynner med divisjonsspill, skal det også vurderes 
hvorvidt det er nødvendig med differensiering med ulike divisjoner.  
 
Hvert lag arrangerer spillermøte og foreldremøte der kjerneverdiene og hovedmålsettingene 
til klubben diskuteres og løftes fram minimum en gang i året. 
 
Sverresborg skal være en arena for mestring, både sosialt og fotballmessig. 

Rekruttering, utviklingsarenaer og organisering av 
treninger og kamper 

For å nå Sverresborg fotballs overordnede målsettinger, må spillere rekrutteres og gis et 
kvalitetstilbud i trening og kampsituasjon. På de neste sidene er det beskrevet hvilke spillere 
som skal rekrutteres, og hvordan treninger og kamper skal organiseres og gjennomføres. 
Sportslig leder har hovedansvaret for at retningslinjene i sportsplanen blir implementert og 
fulgt opp av trenerne på de ulike årgangene. Styret har som hovedoppgave å foreta en 
halvårlig evaluering av hvordan sportsplanen brukes i utviklingsarbeidet i de ulike 
avdelingene. 

Rekruttering av spillere 

I barnefotballen skal Sverresborg fotball i hovedsak rekruttere og ta imot spillere fra Åsveien 
skole. Spillere fra andre områder kan spille eller hospitere inn til Sverresborg fotball etter 
avtale med klubben i spillerens nærområde. 
 
I samarbeid med Sverresborg IF arrangeres det på vårparten en aktivitetsdag der alle barn 
fra 5-9 år inviteres til å prøve alle idrettene som tilbys i idrettsforeningen. 
 
Gjennom allidrettstilbudet blir alle barn som går siste år på barnehage invitert, og vi bruker 
de kanaler som er tilgjengelige. Egen nettside, Facebook, plakater på butikker og banen, 
flyers i barnehagene i nærområdet, samt Åsveien skole. 
 
Første helg etter skolestart arrangeres oppstartshelg for fotball. Alle førsteklassinger på 
Åsveien skole inviteres, gjennom de kanalene vi bruker. Flyers på skolen, plakater på 
butikkene og banen, Facebook og egen nettside. 
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Den sportslige aktiviteten skjer i henhold til sportsplan og klubbhåndbok. Det innebærer at 
aktiviteten på best mulig måte skal tilpasses modnings -og aldersnivå til hver enkel, både 
ferdighetsmessig og sosialt. 
 
Grunnprinsippene er fundert på mestring, trygghet og jevnbyrdighet. Hvordan dette skal 
oppnås er grundig beskrevet i sportsplan og klubbhåndbok. I tillegg har vi en erkjennelse av 
en stor og engasjert foreldregruppe har svært stor betydning for å lykkes med målsettingen 
om flest mulig, lengst mulig og dermed best mulig.  

 

Trening og treningsgrupper 

Fotballferdighet er en praktisk ferdighet. Det vil si at bevegelser, ferdighetsrepertoar og 
samspill må praktiseres og øves dersom spillerne skal utvikle seg. La derfor spillerne være i 
aktivitet så mye som mulig i ei økt! Jo mindre treningstid laget har, jo større del av tiden bør 
brukes til praksis. Høy aktivitet gjør at spillerne er aktive både kroppslig, mentalt og sosialt. 
De er «til stede» i økta med hele seg. Da er potensialet for læring i fotball størst. Av 
aktivitetsprinsippet følger noen organisatoriske utfordringer for treneren:  

• Kom raskt i gang med treningen.  

• Organiser treningen slik at det blir flyt i aktivitetene og få unødvendige pauser.  

• Unngå stillestående «køer».  

• Pass på at ingen «melder seg ut» og passiviseres.  

• Hvilke gruppestørrelser og -inndelinger er hensiktsmessige?  

• Bruk ballen i så mye av aktivitetene som mulig. 
 
Spesifisitetsprinsippet er grunnleggende for all læring. Spesifisitet i læring er ikke det samme 
som «spesialisering», men handler om det faktum at du blir bedre til det du øver på. Kort 
sagt, øvelse gjør mester. Skal du bli bedre til å spille fotball, må du først og fremst øve på å 
mestre den typen situasjoner som er særpreget for fotballspillet. Det er dette vi kaller 
spesifisitetsprinsippet, og det vil si at vi legger vekt på funksjonelle treningsøvelser, altså at 
det er godt samsvar mellom det som skjer i kampen, og innholdet i treningene. 
 
Spillets egenart tilsier at en spillsentrert tilnærming er den beste ferdighetsutviklingen både 
for enkeltspilleren og laget i forsvar og angrep. Læring i fotball – å bli bedre til å skape og 
løse spillsituasjoner – er avhengig av at spillerne kjenner igjen typiske situasjoner som 
oppstår i kamp. For å bli bedre til å gjenkjenne og mestre situasjonene trenger de å erfare 
situasjonene på ny og på ny. Slik trening i en bestemt spillform kaller vi «repetisjon uten 
gjentakelse» – siden treningen i seg selv gir variasjon av betingelsene. Variasjonen kommer 
av at situasjonene aldri blir helt like, fordi spill - motspill aldri kan forutbestemmes fullt ut. 
Motspillerens handlinger vil være bestemmende for om det er lurt av ballføreren å sentre 
eller å føre ballen videre. Trenere må også balansere hensynene til funksjonalitet og til 
variasjon i videre forstand. På den ene siden bør vi tenke funksjonalitet i treningen. På den 
andre siden bør ikke treningen bli ensformig. Hvis vi gjør det samme på treningen hver gang, 
blir aktiviteten etter hvert kjedelig og lite stimulerende for spilleren. 

Fotballkamper 

Kampene i barnefotballen skal brukes for å utvikle ferdigheter, valg (taktiske), det sosiale og 
lidenskapen til fotballspillet. Fotballkamper gir spillerne en unik mulighet til å bruke og utnytte 
de tekniske og taktiske ferdighetene som de har øvd på i treningssituasjon. Kampene gir 
også mulighet til å utvikle samholdet i gruppen, samt stimulere og utvikle de spesifikke 
mentale og fysiske egenskapene som kreves i kamp.  
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Cuper og turneringer 

Den overordnede målsetting ved deltakelse i cuper og turneringer er å styrke miljøet og 
samholdet i laget, og samtidig gi et godt sportslig tilbud som er med på å utvikle både laget, 
årstrinnet og spillerne.  
 

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

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

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

• I deltakelse i utslagsturneringer i utlandet der barna fyller 11 år i kalenderåret skal det 
spesielt vektlegges:  

• Klubben skal i forkant av turneringen skape en felles forståelse blant alle involverte 
knyttet til turneringsgjennomføring på, rundt og utenfor banen.  

• Hele årstrinnet fra klubben skal ha muligheten for å delta  
• Det skal vektlegges jevnbyrdighet innad i laget (ene)  
• Alle spillere skal få tilnærmet lik spilletid  

Differensiering og jevnbyrdighet 

Sverresborg fotball ønsker å være aktive og gode på differensiering og hospitering i henhold 
til NFFs ønske om differensiering både i barne- og ungdomsfotballen. 
 
Innenfor verdirammen som er satt, ønsker Sverresborg fotball å tilrettelegge slik at barn kan 
få ulike typer utfordringer ut fra interesse, ferdigheter og modning. Dette kaller vi med et 
samlebegrep for differensiering. Differensiering betyr at trenings- og kamptilbudene i størst 
mulig grad er tilpasset enkeltspilleres ferdigheter, motivasjon, ønsker og behov. Hospitering 
er et eksempel på differensiering der spilleren i perioder får trene og spille på lag i høyere 
aldersklasser, i tillegg til sitt opprinnelige lag. 
 
I barnefotballen skal alle få delta med like muligheter. Topping av lag innebærer at noen får 
spille vesentlig mer enn andre, og dette skal ikke forekomme i barnefotballen. Jevnbyrdighet 
vil si at man får noenlunde jevn motstand i både kamp og trening. Dette bidrar til å skape 
spenning, glede og engasjement. Jevnbyrdighet er en forutsetning for at spillerne skal 
oppleve trygghet og mestring. 

Hospitering 

Hospitering er et eksempel på differensiering der spillere i perioder får trene og spille på lag 
på høyere årstrinn i tillegg til sitt opprinnelige lag. Å sette en aldersgrense for hospitering er 
vanskelig. I noen årsklasser må spillerne bidra oppover for at det skal bli nok spillere til å 
stille lag på trinnet(ene) over. I andre årsklasser er det rett og slett naturlig at alle spillerne får 
lov til å være med på den aktiviteten som er på banen, samme hvor unge eller gamle de er! 
 
Gode hospiteringsordninger er et viktig virkemiddel for læring generelt og mestringslæring 
spesielt. Det kan imidlertid være en kime til konflikt, der spillerne – unødvendig – kommer i 
konflikt med sitt alderslag, og det kan skape konflikt mellom trenere. Hospiteringsordninger 
bør håndteres av klubben – gjennom en «uhildet» trenerkoordinator. Sportslig utvalg er rette 
arenaen for dette arbeidet. Igjen er samarbeid, planlegging på forhånd og god 
kommunikasjon avgjørende. 
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Treningsfasiliteter / treningsanlegg 

For å skape høy treningskvalitet må treningsfasilitetene hele året være gode nok til at 
Sverresborg fotballs medlemmer får trent og spilt kamper under gode forhold. Dette krever at 
eksisterende anlegg utnyttes maksimalt, og til det beste for hele Sverresborg fotball. Hver vår 
setter sportslig leder/daglig leder opp utkast til treningstider for hele Sverresborg fotball. 
Dette utkastet går til høring til de ulike lagene i Sverresborg fotball, og behandles også i et 
møte for hovedtrenerne. Når høringsfristen er gått ut og innspill er mottatt, vedtas 
treningsplanen blir vedtatt for den kommende sesongen/halvåret. 
Per dags dato er det stor trengsel på eksisterende anlegg, og det søkes tillatelse om å bygge 
en ny 5-er bane der det i dag er en sandvolleyballbane som ikke er i bruk. Det vil lette 
betraktelig på treningstrykket som er i dag. 

Junior- og seniorfotballen 

Vi har i 2017 60 juniorspillere og 20 seniorspillere i Sverresborg fotball. Mer info kommer. 
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