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Visjon

• Fotball for alle

Verdier

• Inkluderende

• Samhold

• Mestring

Virkemidler

• Spillestil

• Trenerrollen
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Om sportsplanen 
 
Sportsplanen for Sverresborg fotball skal være et praktisk arbeidsdokument for all sportslig 
aktivitet i klubben. Den skal være evaluerbar og redigerbar. 
 

A. Evaluerbar: I det ligger det at den skal være enkelt og oversiktlig oppbygd, slik at alle 
klubbens medlemmer, ledelse, trenere, støtteapparat, foreldre og spillere kan evaluere 
om innholdet blir fulgt. 

B. Redigerbar: Sportslig utvalg har ansvar for at den redigeres i takt med behov.  

 
Hovedhensikten med denne sportslige utviklingsplanen er å ha et styrende dokument for 
administrasjonen, trenere, lagledere, spillere og foreldre som forteller hvordan 
fotballaktiviteten i Sverresborg fotball skal drives. Sportsplanen skal få frem hva som skal prege 
Sverresborg fotballs utviklingsarbeid fra barnefotball (6-7 år) til seniorfotball i Sverresborg 
fotball. I sportsplanen 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 sportsplanen fungere som et styringsverktøy for planlegging, 

gjennomføring og evaluering av sportslige tiltak, treneransettelser, utvikling av anlegg og 
kommunikasjon ut mot klubbens medlemmer. 
 
Sportsplanen i sin nåværende form er et resultat av intensivt samarbeid mellom trenerne for 
de ulike lagene, sportslig utvalg og styret i Sverresborg fotball. 

Det har vært holdt 4 møter, med følgende innhold: 
         1. Utviklingsplaner/øktplaner knytte til spillernes og årstrinnets alder, 
             Utviklingstrekk og modning. 
         2. Differensiering m.m. 

         3. Visjon, verdisett og målsettinger 
         4. Konkrete tiltak for å iverksette planen 
 
Trenerforum vil være arenaen for evaluering og videre utvikling av Sverresborg fotballs 
sportsplan. 
 

Denne versjonen er oppdatert 05.11.18 
 

Visjon: Fotball for alle 
 
Verdier: Inkludering, samhold, mestring 

 
Klubbens visjon ”Fotball for alle”. Det innebærer at vi i Sverresborg fotball mener det er mulig å 
kombinere breddeaspektet, samtidig som det legges til rette for de som etter hvert ønsker å 
utvikle seg til framtidige toppspillere. Vår erfaring er de årskullene som har klart å skape store 
og gode miljø der svært få slutter, også er de kullene som produserer de beste sportlige 
resultatene. Høy sportslig og sosial kompetanse på trener- og ledersiden er avgjørende for at 
dette skal lykkes. Stor foreldredeltakelse synes også å være et viktig suksesskriterium. 
 
Vi søker å skape trygge og inkluderende miljø i lagene, der idrettsaktiviteten tilpasses hvert 
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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. 
 
”Fotball for alle” forutsetter også at vi skal gi et sportslig og sosialt godt tilbud på junior og 
senior. Vi mener det er særlig viktig å gi et tilpasset tilbud til ungdommene i en alder der 
frafallet er stort, og behovet for et trygt og godt miljø er spesielt viktig. Dette er speseilt 
utfordende for en klubb, da de fleste foreldrene som har vært aktive på trener og ledersiden 
avslutter dette når ungdommene når junioralderen. 

 

Sverresborg fotball og trenerkompetanse 
 
I Sverresborg vil vi basere oss på foreldretreneren i spillformene 3 `er til og med 9`er. I 11`er 

fotballen er vi åpen for å hente inn trenere med annen erfaring og utdanning. Alle trenere i 
Sverresborg må ha riktig og godkjent utdanning for nivået de er trenere på. 

 

Våre virkemidler for å nå vår visjon 
 
Strukturert, planlagt og kontinuerlig implementering av sportsplanen blant klubbens 
trenerkorps er avgjørende for å lykkes med å nå vår visjon. Ledelsen av dette skal forankres hos 
klubbens treneransvarlig, og gjennomføres i klubbens trenerforum. Det er utarbeidet et årsjul 
for trenerforum. Treneren skal følge NFFs prinsipper for læring og trivsel når en skal organisere 
trening for sitt lag. Disse metodiske og pedagogiske prinsippene skal være styrende. Disse skal 
være et tema på flere av trenerforumene gjennom året. 
 

Trenerens tilnærming til spiller og lag 
 
Fotballens egenart er slik at den beste formen for ferdighetsutvikling er å spille. Også på 

trening. NFFs tre stikkord for å gjøre dette er: Forenkle – forsterke – tilpasse. 

• Forenkle: Vi forenkler spillsituasjoner som ligner på kampen. F.eks. ved bruk av færre 

spillere. 

• Forsterke: Vi kan forsterke ved å legge inn betingelser i spillet, antall ballberøringer, 

spill gjennom soner o.l. for å sørge for at det vi ønsker skal skje skjer, og skjer ofte. 

• Tilpasse: Å tilpasse spillsituasjonene vil si at vanskelighetsgraden for spillerne skal bli 

ulik. Spillere med lite erfaring må få mye tid og rom, spillere med mye erfaring må få 

mindre tid og rom for å utvikle seg videre. 

Aktivitetsprinsippet 
 
Her er noen punkter en kan følge for å bruke dette prinsippet: 

• Kom raskt i gang med aktivitet! 
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• Bruk ball mye 

• Unngå køer, la heller spillerne være i aktivitet med ball. 

• Organiser treningene slik at det går fort å bytte øvelser og at det er få øvelser. 

• Pass på at ingen melder seg ut og blir passive. 

• Tenk på banestørrelser, antall spillere, hvordan gruppene er inndelt for å få flyt i 
aktiviteten. 

• Sørg for variert og allsidig trening  

• Driv skadeforebyggende trening. 

Spesifisitetsprinsippet 
 

• Treningen må ligne på det du skal konkurrere i. Det bør være godt samsvar mellom det 

som skjer i kampen, og det som foregår på treningene. 

Gjenkjenning og variasjon 
 

• I en kamp mellom to jevnbyrdige lag vil man kunne spille mange, mange kamper 

mellom lagene før det er behov for variasjon. Fotball og spill 11 m 11 eller lavere 

spillform gir millioner av mulige løsninger og valgmuligheter. Men gjenkjenning er viktig 

og derfor bør banen og arealet være gjenkjennbart. 

Jevnbyrdighet 
 

• Jevnbyrdig motstand i fotball gir både mestring og utvikling. En av trenerens store 

utfordringer er å skape jevnbyrdige spill – motspill situasjoner på treningsfeltet. 

Differensiering 
 

• Dette handler om hvordan vi kan dele inn treningsgruppa og tilpasse treningen til den 

enkelte. Alle trenger ikke gjøre det samme. Differensiering handler ikke om å dele inn 

gruppa i «gode» og «mindre gode» spillere. Det handler mer om å finne alles gode sider 

og forsterke dem slik at alle kan utvikle seg. En slags individualisering innen rammen av 

laget. Lagenes treninger skal være tilpasset slik at de ivaretar lagets modningsnivå og 

den enkelte spillers ferdighetsnivå.  

 
Måtene lagene inndeles på og meldes på kretsens seriesystem skal også være i henhold til 
klubbens visjon. På høstens trenerforum skal dette være tema slik at man 1) forholder seg til 
kretsens påmeldingsfrister og 2) har en enighet innad i klubbens trenerkorps om hvordan 
lagene i ungdomsfotballen skal meldes på. 
 

Barnefotball 6 – 12 år 
 

På disse alderstrinnene har Sverresborg fotball foreldretrenere som har ansvar for det 
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sportslige og sosiale på lagene, og får administrativ hjelp og støtte fra en lagleder og en 
oppmann. 
 

Inndeling og påmelding av lag for jevnbyrdighet 
• Jevne lag på alderstrinnet: Lagene skal ikke inndeles etter ferdigheter på disse 

aldersgruppene. En måte å gjøre dette kan være å dele inn i jevne grupper, og rullere på 

disse. 

• Jevnbyrdighet i kampen: Våre lag skal ha som hovedmål å gjennomføre kamper som 

preges av fair play, trivsel og utvikling. Det påligger derfor våre trenere å lede kampene 

slik at de blir mest mulig jevne, begge veier! Både når vi er mye bedre enn motstander og 

når vi er svakere enn motstander finnes det virkemidler for å jevne ut kampene. 

Eksempler på dette kan være ved stor ledelse kan mostanders lag få en ekstra spiller, eller 

kan «spare» de beste spillerne.  

Spilletid: tilstrebe at alle skal spille like mye 
Retningslinjer for troppstørrelser; med den hensikt at alle skal føle seg viktig og få spille nok: 
3`er fotball: 4 spillere. 

5`er fotball: 6, maks 8 spillere. 
7`er fotball: 8 – 10 spillere. 
 

Trenervett 
 
Det er fire punkter som er viktig for å bygge en god kultur i og rundt laget ditt: 

• Humør og entusiasme: Det er smittsomt med godt humør. Forutsetningen for læring er 

klart best i et læringsklima med humør og entusiasme. Evnen til å skape entusiasme og 

begeistring er like viktig for en trener som trenerfaglig kompetanse 

• Å rose noen gir dem bedre selvfølelse, spesielt når det kommer fra noen med autoritet. 

En bedre selvfølelse kan bl.a. legge grunnlag for gode prestasjoner på fotballbanen. 

• Klarer vi å rose motstanderne når de har spilt godt, ovenfor eget lag, motstanders trenere 

og foreldre, lærer spillerne å anerkjenne andre. Det gir våre spillere et utgangspunkt for å 

lære seg å evaluere en fotballkamp og hvorfor den ble som den ble. 

• Å gjøre dommeren god er også smittsomt – da vil «idioten» som angriper dommer verbalt 

stikke seg ut og bli lettere å få hysjet ned. Heldigvis få slike! 

• (Hva med de som ikke er interessert, nok trenere) 

Cup- og turneringsbestemmelser 
 
Når vi arrangerer cup sjøl og når vi deltar i cuper, velger vi cuper som følger NFFs 
turneringsbestemmelser. Dette skal sjekkes ved hver påmelding laget foretar.  

• Turnering der alle lag får spille like mange kamper. 

• Turnering der alle lag får premier. 
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• Og gjerne turnering der MONRAD – systemet brukes, dvs at det tas hensyn til 

jevnbyrdige kamper. (Gjelder fra 10 – års alder av). 

• At alle spillerne har minst like stor lyst til å spille fotball etter cupen før (sosiale 

aspekter) 

Det er i klubbhåndboka forslag til cuper som klubben ønsker skal prioriteres på de ulike 
trinnene. Dette er først og fremst basert på det faktum at cuper der vi stiller flere lag gir fine 
muligheter til «lagbygging» og samarbeid mellom de ulike trinnene. Dette vil kunne revideres 
årlig. Se for øvrig omtale om Cupdeltakelse i klubbhåndboka.  

 
 

Ungdomsfotball 13 – 19 år 
 

Trenervett er samme som for barnefotball 
 
Spilletid 
 
Klubben skal melde på nok lag med den hensikt at alle skal få tilstrekkelig spilletid gjennom 
kamp – sesongen. Lagene skal meldes på «riktig» nivå i seriesystemet etter diskusjoner i 
trenerforum høst. Det skal også vurderes om det skal være «satsningslag» og «miljølag» på 

hvert års trinn. Eventuelt kan lagene meldes på ett lavere nivå i seriesystemet og at det kjøres 
med jevne lag. 
 

Trenings- og kamptilbud for alle: 
• Både målgruppen «ønsker å bli best» og «lavterskel», såkalte «miljøspillere» skal 

ivaretas etter beste evne. BEGGE GRUPPER ER LIKE VIKTIGE FOR KLUBBEN. 

• Ekstratreninger på tvers av kull kan vurderes for å fremme spillerutvikling. Eksempler: 

Vi har med hell gjennomført treninger med de ivrigste fra ungdomsfotballen og junior. 

Dette for å bedre samarbeid både mellom trenere og spillere, og å gi spennende 

sportslige utfordringer for de som ønsker det. 

• Plan for hospitering: En hospitering kan gjelde både trening og kamp, og at man deltar 

på treninger og kamp med ett annet lag samtidig som man deltar på sitt eget lag. Eller 

at man i den avtalte perioden ikke deltar på eget lag men kun på hospiteringslaget. 

Partene må avklare dette i forkant. Spiller selv, evt. foreldre, trenere på avgivende og 

mottagende lag. Hospitering skal forankres hos treneransvarlig, trenerveileder og 

eventuelt også sportslig utvalg 

 
Implementering av klubbens verdier og virkemidler i 
hverdagen 
 
Trenerveileder:  

• Ansvar for oppfølging av hospiteringsordninger. 
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• Ansvar for oppfølging av lagene i klubben, både treningsledelse og kampledelse. 

• Medlem av sportslig utvalg. 

• Ansvarlig for trenerforum: års hjul, innkalling og gjennomføring. 

Trenerforum 
Års hjul for trenerforum: 
Oppstart av forberedelsesperioden ungdomsfotball (jan-mar) 
Oppstart av konkurransesesongen barn og ungdom (mar – apr) 
Evaluering av vårsesong og forberedelser til høst (juni) 
Oppstart høst (august) 
Evaluering av året og ser frem til ny påmeldingsfrist(nov). 
Ta med spillerne (gruppearbeid..?) 
 

Foreldremøter 
Bør inneholde informasjon om: 
Klubbens verdisett – lagets retningslinjer på og utenfor banen – plan for året – 
kommunikasjonsmåter foreldre – klubb – laget. 

 
Klubbens hjemmeside 
Skal inneholde sportsplan, klubbhåndbok, funksjoner og navn og utviklingsplaner for de 
enkelte lag. 
 
 

Spillestilmatrise for Sverresborg Fotball 
 
Våre lag skal ha en gjenkjennbar spillestil på enkelte områder fra de starter med fotball som 6 
åringer til a-laget. Fotball er en intelligensidrett der det gjelder å overvinne motstanderlaget 
med følgende momenter: 

• Pasningsspill med vekt på å skape overtall og gjennombrudd foran motstanders mål. 
Forsvarsspill der vi er gode til å gi motstander få valgmuligheter med ballen. 

• Individuelle ferdigheter knyttet til å score mål og hindre mål. 
 
Treningsokta.no er hovedverktøyet for treneren å hente aktiviteter/ideer til aktiviteter fra. 

 
 

Angrep Forsvar 

Opp – tilbake – gjennom Støte - sikre – falle av 

Medløpsspill, gjennom ledd Forflytning sidelengs/ i dybden 
mellom ledd 

Vending av spill for å skape 
gjennombrudd/overtall 

Hindre vending av spill 

Score mål Hindre mål 

http://www.treningsokta.no/
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Treningsledelse 
 

Spillform Treningsprinsipper Aktivitetskategorier Påkrevd trener- 
kompetanse 

Trenertetthet pr 
spiller 

3`er Aktivitetsprinsippet Sjef over ball 
Spill med og mot 

Grasrot trener 
del 1 

1 til 4 

5`er Aktivitetsprinsippet Sjef over ball 
Spill med og mot 
Score mål øvelser 
Spill (minst 40% av 
trening) 

Grasrot trener 
del 2 

1 til 4 

7`er Aktivitetsprinsippet 
Gjenkjennelsesprinsipp 

Sjef over ball  
Spille med og mot 
Score mål øvelser 
Skape og utnytte 
overtall 
Spill 

Grasrot trener 
del 1 og 2 

1 til 6 

9`er Aktivitetsprinsippet 
Gjenkjenning  
Variasjon 
Intervall  
Fotballspesifikk fysikk 
Konkurranse 

Sjef over ball  
Spille med og mot 
(overtall/undertall) 
Hindre overtall 
Hindre mål 
Spillmønster 
Score mål 

Grasrot trener 
del 3 

1 til 6 

11`er Aktivitetsprinsippet 
Gjenkjenning  
Variasjon 
Intervall  
Fotballspes. fysikk 
Konkurranse 

Sjef over ball  
Spille med og mot 
Hindre/skape 
overtall  
Spillmønster 
Score/hindre mål 

Grasrot trener 
del 3 og 4 

1 til 7 

 

Kampledelse 
 
Spillform Spillesystem Roller i laget Antall spillere i 

kamptropp 
Trenertetthet 

3`er 1-1-1 Sentral – indreløper- 
spiss 

4 1 pr lag 

5`er Keeper - 1-2-1 Keeper 
Sentral – indreløpere – 
spiss 

6-7 2 pr lag:  
1 kampleder,  
1 individuell 
trener 

7`er Keeper – 2 – 3- 1 Keeper  
Stoppere  
Sentral 
Indreløpere/vingbacker 
Spiss 

9 2 pr lag:  
1 kampleder,  
1 individuell 
trener 
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9`er Keeper – 3 – 2- 3 Keeper  
Stopper  
Backer  
Sentral indreløper 
Kantspillere 
Spiss 

11-12 3 pr lag:  
1 kampleder,  
1 lagdelstrener, 
1 individuell 
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