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Forord 
 

Sportsplanen dekker fotballaktiviteten i Nymark IL og er utarbeidet av en arbeidsgruppe 

nedsatt av Hovedstyret. Gruppen har samarbeidet tett med Herre-, Dame- og Barne- og 

Ungdomsgruppen.  

 

Det forventes at alle som er involvert i det sportslige arbeidet i Nymark IL, det være seg som 

trenere, ledere eller foresatte, etterlever klubbens verdier, mål og aktivitetsplaner som er 

beskrevet i dette dokumentet. Som trener og leder i Nymark IL er du et stort forbilde og 

rollemodell for spillerne. Det forplikter. Husk at spillerne kopierer deg. Det gir deg en unik 

mulighet både på og utenfor treningsfeltet. 

 

Sportsplanen er ikke ment å være et statisk dokument. Vi setter derfor pris på innspill fra alle 

brukere av planen. Alle kommentarer og forslag til endringer rettes til Sportslig Utvalg 

v/Sportslig leder. Basert på de innspill vi får, og de erfaringer vi høster, vil planen bli 

oppdatert med jevne mellomrom.  

 

En del områder er ikke dekket av planen. Det er blant annet forhold relatert til  

 Økonomi 

 Administrasjon 

 Anlegg 

 Konkrete fotballøvelser 

 

I et vedlegg til planen er det gitt henvisninger til hvor en kan finne aktuell informasjon om 

ovennevnte og annen relevant informasjon om aktiviteten vi driver og om klubben generelt. 

 

Som utgangspunkt for Sportsplanen har vi brukt Nymark IL sitt eget ”Veiledningshefte for 

Barne- og Ungdomsgruppen” som ble utarbeidet i 1993, senest oppdatert i 1996. Vi har også 

benyttet Strindheim I. L sin sportsplan som modell for planen. 

 

 

Nymark 15.9.2006 

 
Trond Dybevaag 

Stig Herskedal 

 

 

Denne utgaven er en revidert versjon basert på de sportslige erfaringer vi har høstet de seks 

foregående år, samt de organisasjonsmessige endringer klubben har gått gjennom. I tillegg er 

aktivitet knyttet til dommerne løftet ut og behandlet i et eget dokument. Arbeidet med denne 

reviderte utgaven er i all hovedsak basert på innspill fra medlemmene i gruppestyrene.   

 

 

Nymark 1.9.2012 

 

Trond Dybevaag 
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1. Innledning 
 

Nymark IL er en breddeklubb. Vi er blant de klubbene som har flest påmeldte lag i Hordaland 

Fotballkrets.  

 

På barne- og ungdomsnivå er det både stor bredde og godt sportslig nivå. På seniornivå har 

damelaget til Nymark IL erfaring fra øverste nivå og ned til 3. divisjon. Herrelaget har 

erfaring fra 3-5. divisjonsnivå. Nymark IL bør derfor representere et godt sportslig miljø og 

en treningskultur som vil være attraktivt for spillere i egen klubb og for eventuelle spillere 

utenfra.   

 

Nymark IL skal ha god struktur på sportslig utvikling i egen klubb. Sportsplanen skal danne 

grunnlag for hvordan dette utviklingsarbeidet skal ivaretas. Planen berører senior- og 

juniorlagene, men har klar hovedvekt på de aldersbestemte lagene i Barne- og 

Ungdomsgruppen. Formålet er å lage retningslinjer for den aktiviteten vi ønsker å ha i denne 

gruppen og ved hjelp av dette videreutvikle både klubb og spillere. Sportsplanen gjelder for 

fotballaktiviteten i Nymark IL, men verdigrunnlaget som er beskrevet gjelder hele klubben. 

 

Planen beskriver ikke nødvendigvis hvordan situasjonen i klubben vår er i dag, men snarere 

hvordan vi ønsker å ha det – og tiltak for å nå målene våre.  

 

Planen beskriver først klubben sitt verdigrunnlag. Så konkretiseres målene for de ulike 

fotballgruppene. Deretter følger sports – og aktivitetsplaner som støtter oppunder 

verdigrunnlag og målsettinger. Avslutningsvis beskrives Nymark IL som utviklingsklubb.  
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2. Organisering av Nymark IL 
 

 

2.1 Organisasjonskart 
 

Nymark IL er et fleridrettslag hvor fotballen dominerer aktivitetsbildet. Klubben er organisert 

i henhold til følgende organisasjonskart: 

 
Forholdet mellom de ulike enhetene er nærmere beskrevet i dokumentene “Nymark IL 

organisasjonsplan” og “Arbeidsinstrukser og arbeidsfordeling i Nymark IL”. I dette 

dokumentet omtales derfor kun det som har direkte relevans for en sportsplan.  

 

 

2.2 Sportslig Utvalg  
 

Sportslig Utvalg er tillagt et særlig ansvar for å følge opp fotballaktiviteten i Nymark IL.   

 

Sportslig Utvalg skal utføre sitt arbeid i henhold til følgende instruks:  

 

 

1. Sportslig Utvalg er et veiledende organ for det sportslige arbeidet som utføres i 

klubben når det gjelder fotball. Utvalget er underlagt Hovedstyret.  

 

2. Sportslig Utvalg skal bestå av: 

 

- Sportslig leder (SL) 

- Trenerkoordinator (TK) 

- Keeperkoordinator (KK) 

 

3. Sportslig Utvalg er ansvarlig for å følge opp at intensjonene i Nymark IL sine 

sportslige retningslinjer for fotball på aldersbestemt nivå blir fulgt, herunder å 

bidra til at de konkrete tiltak som er beskrevet i Sportsplanen for spillere, 

trenere, keepere og dommere blir iverksatt. 
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4. Sportslig Utvalg skal jevnlig oppdatere Nymark IL sine sportslige 

retningslinjer for fotball på aldersbestemt nivå.   

 

5. Sportslig Utvalg har det formelle ansvar for å utpeke spillere i kategorien  

”særskilt talent ”og for å utpeke faddere for disse.  

 

6. Sportslig leder er medlem av Hovedstyret.  

 

7. Sportslig leder velges av klubbens medlemmer på årsmøtet.     

Trenerkoordinator, og Keeperkoordinator oppnevnes årlig av Hovedstyret etter 

forslag fra Fotball Barn og Fotball Ungdom. 

 

 

Konkrete ansvarsforhold og arbeidsoppgaver for den enkelte funksjon er beskrevet i 

instruksene under.  I tillegg er mer konkrete arbeidsoppgaver for de ulike funksjoner også 

beskrevet i andre deler av Sportsplanen, spesielt i kapittel 7; Nymark som utviklingsklubb.  

 

Sportslig Leder har en sentral rolle med hensyn til å koordinere den aktiviteten som skal 

utføres av gitte funksjonene i Sportslig Utvalg. Det er en fotballfaglig administrativ oppgave 

der målsettingen er at arbeidsfordelingen mellom de ulike funksjonene fungerer best mulig.  

 

 

2.2.1  Instruks for Sportslig Leder (SL) 

.   

Sportslig Leder (SL) skal utføre sitt arbeid i henhold til følgende instruks:  

 

1. Sportslig leder er leder i Sportslig Utvalg.  

 

2. Sportslig Leder skal lede møtene i Sportslig Utvalg.  

 

3. Sportslig leder er hovedansvarlig for at retningslinjer som er gitt for Sportslig 

Utvalg følges og at intensjonene i Nymark IL sin Sportsplan for fotball blir fulgt. 

 

4. Sportslig Leder er ansvarlig for at det årlig utarbeides en tiltaksplan for Sportslig 

Utvalg og for at Hovedstyret jevnlig informeres om utvalgets aktiviteter i henhold 

til tiltaksplanen.  

 

5. Sportslig Leder har ansvaret for å koordinere arbeidet i Sportslig Utvalg og fordele 

oppgaver mellom medlemmene i utvalget og andre ressurspersoner utvalget velger 

å involvere i sitt arbeid.  

 

6. Sportslig Leder er ansvarlig for å utarbeide forslag til treningstider for all 

fotballaktivitet frem til seriestart og i kampsesongen. Treningstidene skal 

fremlegges for gruppelederne for godkjenning. Godkjent treningsplan skal straks 

gjøres tilgjengelig på klubbens nettside.  

 

7. Sportslig Leder er ansvarlig for å utarbeide opplegg for innmelding av planlagt 

trenings – og kampaktivitet i helger og eventuelt på kampdager. Planen skal 

godkjennes av gruppelederne. Planen skal gjøres tilgjengelig på klubbens nettside.  
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2.2.2  Instruks for Trenerkoordinator (TK) 

 

Trenerkoordinator (TK) er tillagt et særlig ansvar for å følge opp trenerne i Nymark IL. 

 

Trenerkoordinator (TK) skal utføre sitt arbeid i henhold til følgende instruks:  

 

  

1. TK er medlem av Sportslig Utvalg.  

 

2. TK oppnevnes årlig av Hovedstyret etter forslag fra Fotball Barn og Fotball 

Ungdom. 

 

3. TK skal bidra til at trenerne på aldersbestemt nivå jobber i henhold til 

retningslinjer gitt i Nymark IL sin Sportsplan for fotball.  

 

4. TK skal være ledende i arbeidet med å etablere og opprettholde en trenergruppe 

som skal besitte de faglige kvalifikasjoner som er nødvendig for å kunne oppfylle 

klubbens sportslige og sosiale målsettinger.  

 

5. TK skal stimulere til trenerutdanning og bidra til at den enkelte trener får en faglig 

utvikling som er i henhold til kvalifikasjoner og ønsker.  

 

6. TK skal, som hovedregel, ikke ha treneransvar for spesifikke lag.   

   

 

2.2.3  Instruks for Keeperkoordinator (KK) 

 

Keeperkoordinator (KK) er tillagt et særlig ansvar for å følge opp keeperaktiviteten i Nymark 

IL.   

 

KK skal utføre sitt arbeid i henhold til følgende instruks:  

 

 

1. KK ansvarlig for å følge opp at intensjonene i Nymark IL sine sportslige 

retningslinjer for keepere på aldersbestemt nivå blir fulgt. 

 

2. KK i klubben har ansvaret for å organisere den enkelte keepertrening: 

- sørge for treningstid og treningssted  

- sørge for nødvendig utstyr  

- kalle inn aktuelle keepere 

- kalle inn aktuelle keepertrener(e) 

- kalle inn andre trenere/hjelpere 

 

3. KK er medlem av Sportslig Utvalg og oppnevnes årlig av Hovedstyret etter forslag 

fra Fotball Barn og Fotball Ungdom. 



Nymark Idrettslag Sportsplan 

   Revisjon 1. August 2012.                         
 

8 

 

3. Verdigrunnlag i Nymark IL  
 
Norges Fotballforbund har, gjennom sitt Fair Play program, beskrevet følgende grunnregler 

for sin virksomhet:  

 

«Alle som har lyst til å spille fotball er velkommen og skal få et fotballtilbud i klubben sin. 

Ingen stenges ute, uansett sosial eller kulturell bakgrunn, kjønn, nivå, alder, 

funksjonshemming, seksuell orientering eller av andre grunner. 

 

Spillere, trenere, ledere, dommere, foresatte/foreldre, besteforeldre, publikum, media og andre 

aktører i fotballen har alle et ansvar for å forsterke det gode fotballmiljøet. Alle har også et 

ansvar for å endre og/eller påvirke holdninger der en opplever episoder preget av manglende 

respekt og toleranse.» 

 

Dette legger vi i Nymark IL til grunn i alt vårt arbeid.   

 

En klar målsetting for Nymark IL er derfor at  

 

”Nymark IL skal ha et sportslig tilbud til alle som vil spille fotball, uansett alder, kjønn og 

ferdighetsnivå.” 

 

Sportsplanen avklarer innenfor hvilke rammer vi skal jobbe for å nå denne målsetting.  

 

Nymark IL skal dessuten arbeide for: 

 Positive fotballopplevelser 

 Gode holdninger 

 Godt miljø 

 Trivsel og engasjement; på og utenfor fotballbanen 

 

 

Positive fotballopplevelser 

 

Positive fotballopplevelser er ikke et entydig begrep, men begrep som mestring, fremgang og 

deltakelse i fellesskap med venner/venninner er i seg selv positive. Alle kan gis følelsen av å 

lykkes. Det er en utfordring for Nymark IL sine ledere, trenere og lagledere å sørge for at 

rammene for dette er best mulig. 

 

 

Gode holdninger 

 

I fotballsammenheng kan, til en viss grad, respekt benyttes som synonym for gode holdninger. 

Nymark IL skal være en arena for utvikling av gode sosiale ferdigheter. Nymark IL skal bidra 

til samfunnet med gode samfunnsborgere. Ansvar, respekt, samhold og positivitet skal derfor 

være viktige stikkord.  

 

Alle skal ha ansvar for  

 Egen og andres trivsel 

 Eget og andres utstyr 
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Alle skal ha respekt for, og tolerere: 

 Ledere, trenere/lagledere - Lytt og vær positiv 

 Medspillere  - Gi ros, aksepter feil og vær positiv 

 Motspillere  - Vis god sportsånd og fair play 

 Dommere   - Aksepter avgjørelser og unngå negative kommentarer 

 Baner og garderober - Disse varierer, men er de samme for begge lag 

 

Klubbkulturen skal bygge på positive verdier og holdninger. Ledere, trenere, lagledere og 

medlemmer skal spille en positiv rolle i lokalmiljøet. Dette innebærer blant annet at alle som 

er tilknyttet Nymark IL skal framstå som gode rollemodeller og være forbilder i sin framferd 

og oppførsel. 

 

 

Trivsel og godt miljø 

 

Gjennom sitt arbeid skal Nymark IL sørge for at det gode miljø, og dermed trivsel, blir viktige 

element i vår aktivitet. Nymark IL er en arena for breddeidrett, men vi skal også gi et ekstra 

tilbud til de med høyere sportslige ambisjoner.  Det viktigste skal imidlertid være å gi et 

sportslig tilbud til alle som vil spille fotball, uansett kjønn og ferdighetsnivå. For å lykkes 

med dette må trivsel på og utenfor banen være sterkt prioritert. Aktiviteter som skaper godt 

miljø innad i det enkelte lag og mellom lagene skal derfor ha stor plass i vår virksomhet. Både 

fellesskap, glede, inkludering, tilhørighet, trygghet og mestring skaper trivsel eller 

forutsetninger for trivsel. 
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4. Mål for Fotball Herrer og Fotball Damer   
 

 

4.1 Mål for Fotball Herrer  
 

Sportslig tilbud 

 

Fotball Herrer har som målsetting til enhver tid å kunne gi følgende sportslige tilbud: 

- Førstelag for herrer senior på minimum 3. divisjonsnivå 

- Andrelag for herrer senior på et høyest mulig sportslig nivå kontra førstelag 

- Lag for herrer junior til enhver tid på nest høyeste nivå i kretsen, periodevis på 

høyeste nivå 

 

Det er videre en overordnet målsetting at kjernen i førstelaget for herrer senior skal bestå av 

spillere med en sterk tilhørighet til klubben. I praksis vil det si at så mange spillere som mulig 

skal ha spilt aldersbestemt fotball i klubben.    

 

I det følgende er sportslige målsettinger for førstelag for herrer senior lagt mest vekt på, mens 

alle virkemidlene som er beskrevet er ment å gjelde for alle lagene i gruppen.  

 

 

Sportslige mål 

 

Langsiktig 

 Bli et stabilt lag i 3. divisjon 

 Primært å benytte unge spillere som har spilt aldersbestemt fotball i Nymark IL  

 Minst to spillere skal årlig tas opp fra juniorgruppen som spillere i seniorgruppen 

 

Kortsiktig 

 Etablere seg på øvre halvdel 4. divisjon 

 Utvikle laget fysisk og kondisjonsmessig 

 Etablere nye unge spillere i nye roller 

 Få inn spillere i gruppen 25-30 år; fortrinnsvis med tidligere bakgrunn fra klubben   

 

Hvordan nå målene 

 Øke treningsmengde og -intensitet 

 Mer spesifikk trening (fysikk/spenst/hurtighet) 

 Ha minst tre personer i støtteapparatet rundt A-laget og B-laget 

 Kontinuitet blant spillere, trenere og støtteapparat 

 Mer bevisst bruk av B-laget som inngangsport til A-laget  

 

 

Miljømessige mål 

 

 Bevisstgjøring av holdninger og ansvar overfor hverandre og klubben som helhet 

 Flere sammenkomster tilknyttet det sportslige  

 Flere sosiale sammenkomster 

 Vektlegge godt humør og positiv innstilling 
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 Forbedre kontakt mellom juniorlag og seniorlag  

 Forbedre kontakt mellom junior/seniorlag og lagene i Fotball Ungdom og Fotball 

Barn (trenere/hospitering) 

 

Juniorlaget 

 

Målsettingen er at det skal være sosialt og lystbetont å delta på juniorlaget. Samtidig skal det  

være klare sportslige kriterier, med krav til sportslig utvikling og resultater. Det skal derfor 

gis et differensiert tilbud til spillere med ulike ferdigheter, holdninger og målsettinger. 

 

Sesongen varer hele året, men med redusert aktivitet i november, desember og juli. 

Det er minst 3 fellestreninger per uke. Laget deltar i ordinær serie og spiller treningskamper 

utenom sesong. Laget skal delta i cuper innenfor gitte økonomiske rammer, fortrinnsvis med 

deltakelse i Varegg Cup (vår), Dana Cup (sommer) og Brann Cup eller Lagunen Fotballfest 

(høst). 

 

 

4.2 Mål for Fotball Damer 
. 

 

Sportslig tilbud 

 

Fotball Damer har som målsetting til enhver tid å kunne gi følgende sportslige tilbud: 

- Førstelag for kvinner senior på minimum 2. divisjonsnivå 

- Andrelag for kvinner senior på et høyest mulig sportslig nivå kontra førstelag 

- Lag for kvinner junior på et høyest mulig sportslig nivå 

 

I det følgende er sportslige målsettinger for førstelag for kvinner senior lagt mest vekt på, 

mens alle virkemidlene som er beskrevet er ment å gjelde for alle lagene i gruppen.  

 

Det er en overordnet målsetting at kjernen i førstelaget for kvinner senior skal bestå av 

spillere med en sterk tilhørighet til klubben. I praksis vil det si at så mange spillere som mulig 

skal ha spilt aldersbestemt fotball i klubben.    

 

Virkemidler for å kunne nå overordnet målsetting om sportslig tilbud samt de til enhver tid 

konkrete sportslige målene: 

 

 

Sportslige mål 

 

Langsiktig 

 Bli et stabilt lag i 1. divisjon 

 Primært å benytte unge spillere som har spilt aldersbestemt fotball i Nymark IL 

      

Kortsiktig 

 Etablere seg på øvre halvdel 2. divisjon 

 Utvikle laget fysisk og kondisjonsmessig 

 Etablere nye unge spillere i nye roller 

 Aktivt å rekruttere kvalifiserte spillere eksternt 
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 Årlig å utvikle pike-/juniorspillere som er sportslig kvalifisert til å kunne inngå 

i spillerstallen til førstelaget  

 Etablere tettere samarbeid med en eller flere toppklubb(er) 

 

 

Hvordan nå målene 

 Best mulig kvalitet på treningsforhold, treningsmiljø samt kamptilbud til spillere 

og trenere i gruppen 

 Sikre kontinuitet blant spillere, trenere og støtteapparat 

 Egen detaljert plan for det sportslige arbeidet for alle lag skal utarbeides årlig 

 Kontinuerlig hospitering og løfting av spillere fra pike/junior- og andrelag til 

førstelag 

 Sikre kvalifiserte trenerkrefter med minimum trener I eller trener II kurs og 

spillerfaring 

 

 

Miljømessige mål 

 

 Kontinuerlig bevisstgjøring av rette holdninger for ledere, trenere og spillere 

 Vektlegge utvikling av sosialt miljø for de ulike lagene og på tvers av gruppene  

 Flere sammenkomster tilknyttet det sportslige og det sosiale 

 Forbedre kontakt mellom juniorlag og seniorlag 

 Forbedre kontakt mellom junior/seniorlag og lagene i Fotball Ungdom og Fotball 

Barn (trenere/hospitering) 

 

 

Juniorlaget 

 

Sportslig målsetting: 

 Det skal være sosialt og lystbetont å delta på juniorlaget 

 Samtidig skal det sportslige arbeidet være basert på klare sportslige kriterier med krav 

til sportslig utvikling og resultater  

 Det skal etableres kriterier for hospitering og løfting av spillere til andrelag og 

førstelag for senior 

 Det skal etableres kriterier for hospitering av og løfting av spillere til juniorlaget fra 

aldersbestemte lag i lavere aldersbestemte klasser 

 

Det skal gis et differensiert sportslig tilbud til spillere med ulike ferdigheter, holdninger og 

sportslige målsettinger. Fysisk trening skal prioriteres som et ledd i tilnærmingen til senior 

nivå. 
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5. Fotball Barn og Fotball Ungdom. Hovedrammene 
 

 

Tabellen under angir hovedrammene for hvordan gruppene Fotball Barn og Fotball Ungdom 

skal drives. 

 

 

 

. 

Formål 
 

Nymark IL skal gi et positivt aktivitetstilbud både sosialt og sportslig til alle interesserte barn 

og unge i området. Vi er en breddeklubb og skal sørge for en god sosial og sportslig utvikling 

for spillere uansett nivå. 

 

Holdning 

 

Nymark IL skal ha en bevisst holdning til hvordan fotball for unge skal drives. Vi legger opp 

til en sportslig utvikling som skal skje gjennom et sosialt og trygt miljø og lystbetonte 

aktiviteter.  Vi ønsker allsidighet for barn, både når det gjelder andre idretter og andre 

aktiviteter. Det skal derfor gis mulighet for, og eventuelt stimuleres til, allsidighet gjennom 

deltakelse i andre idrettsgrener og andre aktiviteter. 

 

 Geografisk tilhørighet 

 

Klubben skal ha som hovedprinsipp at rekruttering i barne- og ungdoms-fotballen skjer fra 

nærområdet. Spillerne på lagene skal fortrinnsvis rekrutteres fra Fridalen og Kronstad 

barneskoler og Gimle Ungdomsskole. Primært geografisk område for rekruttering skal være 

”øyen” mellom hoved-innfartsårene Natlandsveien og Møllendalsveien i øst, Fjøsangerveien i 

vest, Hagerupsveien i sør og Danmarksplass i nord 

 

Organisering av gruppene 

 

Fotball Barn organiserer ”femmerfotball” og “syverfotball” basert på alder i henhold til 

kretsens til enhver tids gjeldende inndeling: 

  6-8 år      5’er lag 

  9-12 år    7’er lag 

 

Fotball Ungdom organiserer “ellever-fotball” i aldersgruppen 12-16 år. 

 

Geografisk tilhørighet, klasse, skole og antall spillere er utgangspunktet for hvordan lagene 

settes sammen for de yngste.  Samkjøring av lagene skal skje så fort det er hensiktsmessig.  

 

Trenere for de ulike lagene skal samarbeide med den målsetting at hvert enkelt lag  

 skal ha om lag samme antall spillere  

 skal ha spillere fra ulike områder, klasser og skoler 

 skal være på noenlunde samme ferdighetsnivå   
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Alle lag skal ha minst to trenere og én foreldrekontakt. Foreldrekontaktens arbeidsoppgaver er 

knyttet til eget lag og opp mot gruppestyret. Blant foreldrekontaktene velges en koordinator 

fra hver av de tre aldersgruppene.  

 

Trenere for de yngste lagene rekrutteres primært blant foreldrene. For de eldre lagene 

rekrutteres faglig skolerte trenere, fortrinnsvis internt. 

 

Trening og kamper 

 

Hyppighet og varighet på treningene avhenger av årsklasse. Det samme gjelder kamper. 

 

Klubben har som grunnprinsipp at man så langt mulig skal spille kamper på det  

alderstrinn man tilhører (fortrinnsvis rene årsklasser). 

 

Det grunnleggende prinsipp er at “to lag er nok”. I praksis betyr dette at en spiller skal 

maksimalt delta på to lag, uavhengig av årsklasse.  

 

Differensiert tilbud i trening og kamp 

 

Samtidig som vi er en breddeklubb ønsker vi også å kunne gi et attraktivt sportslig tilbud slik 

at vi kan bidra til å utvikle spillere med gode  ferdigheter. Differensiering av trenings- 

tilbud skal skje gradvis etterhvert som spillerne blir eldre. Utvelging av spillere etter rene 

sportslige kriterier skal tidligst skje første år som små-gutt/-jente. Før dette skal enkeltspillere  

med gode ferdigheter og holdninger likevel kunne gis et differensiert kamp- og  

treningstilbud. 

 

”Topping” av lag 

 

Nymark IL åpner for å ”spisse” lag fra første års smågutt/jente nivå. En klar forutsetning er da 

at en har to lag påmeldt i denne årsklassen og dermed et kamptilbud til alle.  Da kan en 

”spisse” et lag med de mest talentfulle spillerne. Alle som møter til kamp skal uansett få 

spilletid. I tillegg skal de som får minst spilletid på førstelaget, etter gjeldende regelverk, også 

tilbys spilletid på andrelaget. 

 

Turneringer 

 

Klubben gir økonomisk støtte til maksimalt tre turneringer per år per lag.  Om våren deltar vi 

normalt i Varegg Cup / Sandviken Cup og om høsten normalt i Brann Cup / Åsane 

Fotballfestival / Lagunen Fotballfest. Om sommeren deltar i tillegg de yngste normalt i Voss 

Cup eller Sognefjord Cup og de eldste i Dana Cup. 
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6. Fotball Barn  

  
6.1 Mål  
 

Utover det som er beskrevet i kapittel 5 er målsettingene primært knyttet til spillernes 

ferdighetsutvikling og trenernes kompetanse. De sportslige målene kan kategoriseres innenfor 

følgende områder: 

 

1. Antall lag på de ulike års trinn  

2. Antall ferdighetsmerker 

3. Trenerkompetanse 

4. Lederkompetanse 

5. Foreldredeltakelse 

 

I tillegg har Fotball Barn i samarbeid med Fotball Ungdom ansvaret for «Nymarksdagen», et 

arrangement som skal bidra til å synliggjøre vår rolle og vårt engasjement i nærmiljøet   

 

 

1. Antall lag på de ulike årstrinn 

 

Antall lag på de ulike alderstrinn vil alltid variere og antall lag i eldste klasse vil til en viss 

grad avhenge av hvor mange lag som starter opp i de yngste klassene. Som breddeklubb har 

Nymark IL likevel som målsetting å ha lag i alle aldersbestemte årsklasser for begge kjønn.  

 

 

Minimum antall lag i de ulike årsklasser bør være: 

 

ALDERSGRUPPE KATEGORI MIN ANT LAG TOTALT 

5er    

6-8 år Mini-gutt/-jente 4 per aldersgruppe og kjønn 24 lag 

7er    

 9-12 år  Lille-gutt/-jente 2 per aldersgruppe og kjønn 16 lag 

 

 

Med lag menes tilstrekkelig antall spillere for gjennomføring av egne kamper. 

 

Det skal være maksimalt 9 spillere for hvert 5er lag og maksimalt 13 spillere for hvert 7er lag. 

Dersom det kommer spillere utover dette bør det etableres nye lag. Trenere og 

foreldrekontakter, med støtte fra styret i Fotball Barn skal jobbe sammen for å finne en 

hensiktsmessig løsning dersom antall spillere overstiger anbefalt nivå.   

 

  

2. Ferdighetsmerker 

 

Spillere i Nymark IL skal ha gode basisferdigheter med ball.  Det kan vi kun oppnå ved å 

jobbe målrettet med disse basisferdighetene i alle aldersgrupper. Gjennomføring av 

”ferdighetsmerkeprøver” gir en pekepinn på hvor godt det arbeides med basisferdigheter i de 

ulike lagene. En av målsettingene er derfor knyttet til gjennomføring av 

ferdighetsmerkeprøver: 
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Ferdighetsmerke Andel oppnådd Anbefalt gruppe 

 

Minimerke I   (blått) 

Minimerke II  (rødt) 

 

 

100 % 

100 % 

 

 

Minijenter/-gutter 

Lille-jenter/-gutter 

 

 

Nymark IL skal ha en gruppe av spillere fra A-lag og juniorlag som skal bidra til 

gjennomføring av merkeprøvene i de yngre årsklasser. Disse, sammen med trenerne, skal gi 

en innføring i aktuelle ferdighetsmerker tidlig i sesongen og bruke dette som stimulering til 

egentrening. Oppfølging av utvikling og merkeprøving skal skje jevnlig i løpet av sesongen.  

 

Beskrivelse av merkeprøvene finnes i vedlegg og på NFF sine hjemmesider www.fotball.no. 

 

 

3. Trenerkompetanse 

 

For å oppnå god ferdighetsutvikling er kompetente trenere og ledere viktig. En konkret 

målsetting er derfor ”trenerkompetanse”: 

 

Trenere minijente/gutt  - minimum aktivitetslederkurs 

Trenere lillejente/gutt   - minimum aktivitetslederkurs og spillererfaring 

  

Utover trenerutdanning og spillererfaring skal også andre kriterier som er viktige for et 

trenerengasjement tillegges vekt.   

 

Nymark IL skal legge til rette for at trener- kurs kan tas internt. Se forøvrig kapittelet om 

trenerutvikling. 

 

 

4. Lederkompetanse 

 

Fotball Barn har som målsetning å rekruttere ledere til styret fra miljøet rundt klubben, det 

være seg tidligere spillere/trenere eller foreldre. Dette gjøres for å sikre seg kompetanse fra 

personer som har kjennskap til forholdene i gruppen. Hovedstyret skal i samarbeid med 

gruppestyret legge til rette for lederutdannelse slik at engasjement og kontinuitet i 

gruppestyret opprettholdes. 
 

 

5. Foreldredeltakelse 

 

Deltakelse fra ressursgruppen foresatte/foreldre er helt vesentlig for å kunne drive et godt 

barne- og ungdomsarbeid. Det er derfor helt nødvendig å engasjere personer fra denne 

gruppen til å delta i driften av spesielt Fotball Barn. Foreldrekontaktene må derfor trekkes inn 

mot gruppestyrets arbeid for å kunne få nytte av deres kompetanse og stimulere aktuelle 

kandidater til lederarbeid.  

 

Foreldrekontaktene på det enkelte lag skal være treneren sine støttespillere i det arbeidet som 

skjer rundt laget for å oppnå lagånd og klubbmiljø. De skal samarbeide med lagleder og trener 

http://www.fotball.no/
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for å legge forholdene best mulig til rette for dette, herunder bidra til å arrangere mindre 

økonomiske, sportslige og sosiale tiltak for det laget de er tilknyttet.   

 

 

7. Nymarksdagen 

 

Nymarksdagen skal arrangeres en helgedag i september eller oktober. Alle medlemmer og 

foresatte tilknyttet Nymark IL inviteres til å samles på Nymarksbanen. Dagen skal ha både en 

sosial og en sportslig profil. 

 

Formålet er å 

 samle flest mulig spillere, trenere og foresatte i klubben på tvers av aldersgrupper 

 sette av tid til  

o merketaking 

o ferdighetskonkurranser (triksing, straffespark o.l.) 

o å avholde interne ”show” kamper (på tvers av aldersgrupper/mot foreldre) 

 

Dagen arrangeres av gruppen Fotball Barn i samarbeid med Fotball Ungdom. 

 

 

6.2 Hovedrammer for aktivitet på ulike aldersnivåer 
 

Følgende hovedrammer gjelder for aktivitet på de ulike aldersnivå: 

 

Aldersgruppe 6-8 år; Minigutt/-jente; 5er fotball 
Målsetting Primært sosialt og lekbetont. Lære spillet, regler og basisferdigheter. Resultater har 

underordnet betydning. 

Sesong Sesongstart tidligst 15. januar. Sesongslutt Brann Cup / Åsane Fotballfestival. 

Treninger 2 timer pr. uke. Trening inne til snøen forsvinner. Sommerferie iht. skoleferie. 

Kamper Alle spiller like mye. Alle spiller på alle plasser. 
Cuper Laget deltar i cuper innenfor gitte økonomiske rammer, dog maksimalt tre; 

 fortrinnsvis Varegg Cup / Sandviken Cup (vår), Voss Cup (sommer) og Brann Cup 

/ Lagunen Fotballfest  / Åsane Fotballfestival (høst). 

 

Aldersgruppe 9-12 år; Lillegutt/-jente; 7er fotball 
Målsetting Primært sosialt og lekbetont. Lære spillet, regler og stor vekt på basisferdigheter og 

spill/samspill. Resultater har underordnet betydning. 

Sesong Sesongstart tidligst 15. januar. Sesongslutt Brann Cup / Åsane Fotballfestival. 

Treninger 2 timer pr. uke. Trening inne til snøen forsvinner. Sommerferie iht. skoleferie. 

Hospitering mulig siste år. 

Kamper Alle spiller i utgangspunktet like mye, men premiering i form av spilletid for 

treningsfremmøte.  Alle spiller på alle plasser. Hospitering mulig siste år. 
Cuper Laget deltar i cuper innenfor gitte økonomiske rammer, dog maksimalt tre; 

 fortrinnsvis Varegg Cup / Sandviken Cup (vår), Voss Cup / Sognefjord Cup 

(sommer) og Brann Cup / Lagunen Fotballfest  / Åsane Fotballfestival (høst). 
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6.3 Aktivitetsplaner 
 

De mer detaljerte aktivitetsplanene under er delt inn i fire hoveddeler knyttet til den enkelte 

aldersgruppe: 
 

 6-8 år (mini-gutt/-jente)    

 9-12 år (mini-gutt/-jente og lillegutt/-jente) 

 

 

Alle kapitlene tar for seg følgende tema: 

 Sportslige og sosiale målsettinger 

 Karakteristiske trekk for aldersgruppen 

 Treningsmodell 

 Treningsaktiviteter 

 Treningsmengde og sesong 

 Lagorganisering 

 Kamper 

 Talentutvikling 

 

 

Det er viktig å merke seg at mange av de samme element går igjen, uavhengig av 

aldersgruppe. Strukturen og formen på treningene vil være den samme, mens kompleksiteten 

vil variere med aldersgruppene.  
 

 

6.4 Aldersgruppen 6-8 år  
 
 

6.4.1 Sportslige og sosiale målsettinger 

 

Det primære mål for denne aldersgruppen er at alle skal oppleve mestring, fremgang og sosial 

tilhørighet. Tilnærmet all aktivitet bør være lekbetont for å få barna til å trives. Alle spillere 

bør ha mest mulig ballkontakt.  

 

Ofte vil det vise seg at fysisk styrke er teknikken overlegen i de yngre årsklassene. Den som 

er sterk i duellene, kan sparke langt og løpe fort vinner som regel kampene mot mer tekniske, 

men fysisk svakere spillere.  

 

Dette gir oss følgende klare holdepunkt:  

o vi skal ikke være for opptatt av resultater i de yngre årsklasser 

o vi skal bruke mye tid på basis ferdighetstrening og ha stor tålmodighet slik at barna 

kan utvikle sine ferdigheter i sitt eget tempo    

o vårt arbeid skal være utviklingsorientert - vi skal tilby bredde, men også målrettet 

basis fotballopplæring for den ivrige spiller 
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6.4.2 Karakteristiske trekk for aldersgruppen 

 

Fysisk 

Barna har stort behov for fysisk utfoldelse og er svært aktive. Det er imidlertid stor spredning 

i ferdighet og fysisk kapasitet. Noen tåler relativt lite isolert fysisk påvirkning og trenger ofte 

pauser, andre har større toleransenivå. 

 

Teknisk 

Koordinasjonsevnen er ikke ferdig utviklet. Og både fin- og grovmotorikk er i sterk utvikling. 

Barna kan derfor ha vansker med å lære teknikk med stor vanskelighetsgrad. 

 

Sanseinntrykk og oppfattelsesevne 

Oppfattelsesevnen er begrenset. Barna vil ha vanskelig med å bedømme avstander, reagere på 

fart og oppfatte flere bevegelser og ferdigheter samtidig. Barna er stort sett opptatt av 

konkrete situasjoner. De vil være der hvor ballen er og bryr seg ikke om ting som skjer langt 

borte. Forståelsen for muntlig instruksjon er liten. Regler som skal følges må være enkle. Stort 

sett er barna lette å motivere, men motivasjonen er ofte kortvarig. De fleste vil også ha 

problemer med å konsentrere seg om én ting i lang tid. 

 

Sosialt 

Barna mangler forutsetninger for å samarbeide med mange. De fungerer derfor bedre i små 

grupper. Først og fremst er de opptatt av seg selv og ballen. De bryr seg i mindre grad om 

lagspill. 

 

 

6.4.3 Treningsmodell  

 

Tidsbruk bør være rundt én time per treningsøkt. 

 

1. Oppvarming 

 Det er begrenset behov for oppvarming i denne aldersgruppen. Dette prioriteres 

derfor ikke, men grunnleggende innføring i dette kan gis. 

 

2. Ball-lek/enkle tekniske øvelser 

Start med enkle øvelser med ball, trening av spark på ballen, stopping av ballen og 

føring av ballen. Ha fokus på utvikling av koordineringsevnen. Dette utgjør 

halvparten av treningen. 

 

3. Spill øvelser 

Grupper fra 1 mot 1 til 5 mot 5 på små baner med relativt store mål. Dette gir 

større involvering og mange mål.  Spill øvelsene kan gjerne brytes av med 

tekniske øvelser. Dette utgjør halvparten av treningen. 

 

4. Uttøyning 

Det er begrenset behov for uttøyning i denne aldersgruppen. Dette prioriteres 

derfor ikke, men grunnleggende innføring i dette kan gis.  
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6.4.4 Treningsaktivitet  

 

Treningsaktiviteten deles inn i fem hovedaktiviteter: 

 Individuell ballbehandling 

 ”Spille sammen med” 

 ”Spille mot”  

 Blandingskategori med spill og lek 

 Innføring av enkle regler 

 

 

Individuell ballbehandling 

 Best mulig ballkontroll og tilslag  

o føre ballen, dempe ballen  

o legge til rette for pasning og skudd  

o pasning 

o skudd på mål 

o spill 

 Headinger uten opphopp (gjerne med tøy- eller plastballer) 

 

"Spille sammen med" 

 Avlevere ballen til  

 Motta ballen fra og returnere  

 Direkte spill  

 Samarbeid  

Ivaretas gjennom grunnleggende ferdighetsøvelser med 2-4 spillere 

 

"Spille mot" 

 Overliste motstander - angrep  

 Oppholde og hindre motstander - forsvar  

Ivaretas ved "spill mot ett mål" og "spill mot to mål" (bruk store mål) 

 

Blandingskategori med spill og lek  

 For å "holde ballen i laget"  

 Individuell ballbehandling  

 Bestemte teknikker - ivaretas ved forskjellige ferdighetsøvelser 

 Alle skal forsøke seg som keeper uten at det foregår organisert keepertrening 

 

Innføring av enkle regler 

Hva skjer ved innkast? Hva skjer ved corner? Hva skjer ved utspill? Hva skjer ved frispark? 

Hva skjer ved avspark?  

 

Vektlegging av aktiviteten vil variere en del med alder og nivå, men "blandingskategori med 

diverse spill og lek" bør som hovedregel oppta halvparten av treningstiden.  

 

 

6.4.5 Treningsmengde og sesong  

 

 1 trening per uke 

 1 kamp per uke i sesongen 

 1 time naturlig varighet per treningsøkt  
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 Treningene starter i januar og rundes av i oktober 

 Prinsippet om at “to lag er nok” skal følges 

 

Det oppfordres til at barna også driver med andre idretter og andre fritidsaktiviteter. 

 

Det skal legges opp til at alle i aldersgruppen gjennomgår ferdighetsøvelsene knyttet til 

Minimerke I og Minimerke II.  

 

 
6.4.6 Lagorganisering 

 

Alle spillerne spiller like mye på alle plasser. Det er viktig å oppfordre så mange som mulig 

til å prøve keeperplassen. 

 

 

6.4.7 Kamper 

 

Serie  

For aldersgruppen 6 – 8 år arrangeres det kamper i regi av ”sonene” i kretsen. De 

yngste aldersgruppene bør, hvis det er mulig, prioritere 5-er fotball fremfor 7-er 

fotball. Dette bidrar til økt ballkontakt og utvikler fotballferdigheten i større grad. 

 

Det spilles ikke treningskamper på dette nivået. 

   

Cuper  

Hensyntatt økonomiske rammevilkår gis det i utgangspunktet økonomisk støtte til tre 

cuper for hvert lag. Disse skal gjennomføres lokalt.  

 

 

6.5 Aldersgruppen 9-12 år  
 

6.5.1 Sportslige og sosiale målsettinger  

 

Det primære mål er også for denne aldersgruppen at alle skal oppleve mestring, fremgang og 

sosial tilhørighet. Spillform i kamp er 7er fotball og ballen brukes mest mulig i 

treningsaktiviteten og individuelle ferdigheter skal videreutvikles.  

 

Dette gir oss følgende klare holdepunkt:  

o vi skal ikke være for opptatt av resultater i disse årsklasser 

o vi skal bruke mye tid på basis ferdighetstrening  

o arbeidet skal være utviklingsorientert - vi skal tilby bredde, men også målrettet basis 

fotballopplæring for den ambisiøse spiller  

o økende grad av selvkritikk kan utnyttes i læringen av ulike ferdigheter 

 

Garderoben skal være det naturlige samlingspunkt i forbindelse med kamper og treninger. 
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6.5.2 Karakteristiske trekk for 9 - 12 åringene 

 

Barn i denne aldersgruppen karakteriseres av følgende: 

  

 Jevn og harmonisk vekst 

 Fysisk høyt aktivitetsnivå  

 Spillerne er meget lærevillige og ærgjerrige  

 Kreativiteten utvikles  

 Opptatt av regler og rettferdighet  

 Mot slutten av perioden kan det være store forskjeller i fysisk og mental utvikling, 

flere kan vokse kraftig og koordinering kan derfor være midlertidig begrenset.  

  Store forskjeller mellom gutter og jenter på samme aldersnivå.  

 

 

6.5.3 Treningsmodell 

Klare holdepunkt for opplæringen vil være: 

 Teknisk ferdighetstrening må prioriteres 

 Spillere vil ha større utbytte av å terpe på spesifikke enkeltmoment i treningen  

 Spill på små områder med få spillere på laget gir stort utbytte 

 La kreativiteten hos den enkelte spiller få stor plass  

 Styr ikke spillet for mye - husk spillerne har også ideer  

 Man bør jobbe mye med holdninger til treningsregler, treningsvaner, selvdisiplin, 

hjelpsomhet, samarbeid og oppmuntring  

 Spillerne hjelper aktivt til på treningen (utdeling av vester, sette opp kjegler m.m.) 

 Ingen/begrenset teoretisk opplæring / gjennomgang på tavle 

For utespillere skal basisferdighetene videreutvikles gjennom isolert teknisk trening og i 

spilleøvelser. For keeper begynner gradvis organisert opplæring og oppmuntring av spillere 

som vil prøve seg i mål, da med begynnende elementær innføring i basisteknikker. 

 

 

 6.5.4 Treningsaktiviteter 

 

Treningen består av ulike hoveddeler:  

 Oppvarming  

 Taktisk/teknisk trening  

 Spill 

 Tøyning/beskjeder/prat 

 

Oppvarming og uttøyning 

Barna er nå kommet i en slik alder, og spillet har nådd en slik intensitet, at det er blitt 

viktigere å bruke tid på oppvarming og uttøyning. I tillegg oppnår en å innarbeide gode vaner 

knyttet til dette allerede i ung alder.  

 

Når det gjelder teknisk trening, taktisk trening og spilltrening er barna nå inne i en viktig 

alder. Mange nye moment kan i gradvis introduseres i treningshverdagen 
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Pasning 

 Innside og utside, begge ben  

 Kort og lang  

 Pasningshurtighet (forsøksvis tilslagsbegrensninger)  

 

Mottak 

 Møte ballen  

 Betydningen av retningsbestemt mottak (medtak)  

 Skjerme ballen  

 Innside/ytterside/vrist/lår/bryst/hode  

 

Føring/vending 

 Innside  

 Ytterside  

 

Finter 

Målet må være å lære minst tre finter som kan utføres relativt godt, f. eks pasningsfinte, 

skuddfinte og kroppsfinte. Flere varianter kan introduseres for den lærenemme spiller.  

 

Dribling 

Spillerne oppfordres til å være kreative med ballen. Og samtidig skille på når dribling er 

hensiktsmessig og når det er mer hensiktsmessig å spille ballen til medspiller.   

 

Heading 

Headinger med og uten opphopp. Headinger på mål. 

 

Skudd 

Skuddaktivitet bør forekomme på hver trening. Vektlegg basisteknikk knyttet til loddrett 

vristspark og spark med innsiden. Og vektlegg gleden ved å score mål.  

 

Samhandlingsferdigheter 

Trene pasningsspill og trene "2 mot 1" – situasjoner. 

 

Spilleprinsipper 

De angrepsmessige prinsipper er de viktigste i denne aldersgruppen. Disse må prioriteres. 

Press på ballfører og dybde innføres imidlertid helt elementært for en begynnende forståelse 

av forsvarsspill. 

 

 

Angrep 

 Skape rom  

o Bredde 

o Dybde  

o Bevegelse/friløp  
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Forsvar 

 Hindre rom  

o Presse/takle  

o Dybde  

o Balanse 

o Konsentrasjon 

 

 

Ingen/begrenset teoretisk opplæring / gjennomgang på tavle.  

 

Det skal legges opp til at alle i aldersgruppen gjennomgår ferdighetsøvelsene knyttet til Blått 

ferdighetsmerke. 

 

Videre innføring i regelverket 

Utover de enkle spilleregler skal det nå også gis innføring i regler ”rundt” spillet, herunder 

regler for fair play og oppførsel på og utenfor banen. 

 

 

6.5.5 Treningsmengde og sesong  

 

Treningens varighet kan nå være 90 minutter. 

 1 felles trening pr. uke for de yngste 

 2 felles treninger for de eldste 

 1 kamp per uke i sesongen  

 Treningene starter i januar og sesongen rundes av i oktober 

 Prinsippet om at “to lag er nok” skal følges 

Det bør oppfordres til at barna også driver med andre idretter og andre fritidsaktiviteter. For å 

unngå passivisering av de som ikke er engasjert i annen idrett oppfordres det til å ha et 

aktivitetstilbud til spillerne utenfor sesongen. Dette kan gjerne bryte noe med vanlig 

fotballtrening.   

 

 

6.5.6 Lagorganisering 

Prinsipp for lagorganisering i denne aldersgruppen er: 

 Alle spiller i utgangspunktet like mye, men gjerne premiering i form av spilletid for 

dem med best treningsfremmøte 

 Alle skal prøves på ulike plasser  

 Alle er forsvarere/angripere  

 Forsøke å holde posisjoner i størst mulig grad, men ikke slavisk 

 Spille seg ut av eget forsvar, helst gjennom midtbanen  

 Videreutvikle forståelsen for 7er fotball  
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6.5.7 Kamper 

 

Serie  

For aldersgruppen 9 – 12 år arrangeres det kamper i regi av kretsen. Treningskamper 

er ikke prioritert på dette alderstrinnet.   

   

Cuper  

Hensyntatt økonomiske rammevilkår gis det i utgangspunktet økonomisk støtte til tre cuper 

for hvert lag.  

 

 

 

6.6 Treneren sin rolle 
 

Uansett hvilken aldersgruppe det gjelder har treneren en viktig rolle. Det gjelder både på og 

utenfor treningsfeltet. Følgende grunnprinsipper vil hjelpe deg i din treningshverdag:  

 

1. Møt forberedt – opptre forberedt 

 

Bruk litt tid til på å tenke gjennom hvilke øvelser du vil bruke på treningen akkurat denne 

dagen. Det vil hjelpe deg å bli tydeligere i hva du vil gjøre og hvordan du vil gjøre det. Da går 

gjennomføringen av øvelsene lettere. I tillegg vil følgende være til hjelp:  

 

• avgrens området du jobber i 

• gi tid til reaksjon på aktivitet 

• ikke snakk før det er stille 

• alt utstyr holdes i ro når du gir dine instruksjoner 

• unngå for mye instruksjon mens aktivitet pågår 

• opptre bestemt - men positiv 

 

 

2. Forklar – demonstrer – øv  

 

Uansett øvelse gjelder følgende  

- forklar hensikten (hvorfor gjør du dette?) 

- demonstrer  (hvordan gjør du dette?) 

- øv    

- tilbakemelding (hva gjør du bra – hva kan bli bedre?) 

- øv   

 

 

3. Ros - ros - ros - ros 

 

Fokuser på det som er bra!  Korriger, på en positiv måte, det som ikke fungerer så bra. I en 

læringssituasjon fungerer ros alltid bedre enn ris! 
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7. Fotball Ungdom  
 

7.1 Mål 
 

Utover det som er beskrevet i kapittel 5 er målsettingene primært knyttet til spillernes 

ferdighetsutvikling og trenernes kompetanse. De sportslige målene kan kategoriseres innenfor 

følgende områder: 

 

1. Antall lag på de ulike årstrinn  

2. Antall ferdighetsmerker 

3. Representasjon på sonenivå, kretslag og landslag  

4. Trenerkompetanse 

5. Lederkompetanse 

6. Foreldredeltakelse 

 

 

 

1. Antall lag på de ulike årstrinn 

 

Antall lag på de ulike alderstrinn vil alltid variere og antall lag i eldste klasse vil til en viss 

grad avhenge av hvor mange lag som starter opp i de yngste klassene. Som breddeklubb har 

Nymark IL likevel som målsetting å ha lag i alle aldersbestemte årsklasser for begge kjønn.  

 

 

Minimum antall lag i de ulike årsklasser bør være: 

 

ALDERSGRUPPE KATEGORI MIN ANT LAG TOTALT 

12-13 år Smågutt/-jente 2 guttelag / 1 jentelag  

8 lag 13-14 år Smågutt/-jente 2 guttelag / 1 jentelag 

14-16 år (to årsklasser) Gutt / Jente 2 guttelag / 1 jentelag 

 

 

Med lag menes tilstrekkelig antall spillere for gjennomføring av egne kamper. 

 

Utgangspunkter er at dette skal være 11’er lag, men dersom spesielle forhold tilsier det kan 

det åpnes opp for også å stille med et 7’er lag i de tilfeller der kretsen har lagt til rette for 

dette. 

 

 

  

2. Ferdighetsmerker 

 

Spillere i Nymark IL skal ha gode basisferdigheter med ball.  Det kan vi kun oppnå ved å 

jobbe målrettet med disse basisferdighetene i alle aldersgrupper. Gjennomføring av 

”ferdighetsmerkeprøver” gir en pekepinn på hvor godt det arbeides med basisferdigheter i de 

ulike lagene. En av målsettingene er derfor knyttet til gjennomføring av 

ferdighetsmerkeprøver: 
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Ferdighetsmerke Andel oppnådd Anbefalt gruppe 

Teknikkmerke 

 

Blått 

Rødt 

Bronse 

Sølv 

Gull 

 

 

60 % 

50 % 

40 % 

30 % 

20 % 

 

 

Lille-jenter/-gutter 

Småjenter/-gutter 

Småjenter/-gutter 

Jenter/gutter 

Jenter/gutter 

 

Nymark IL skal ha en gruppe av spillere fra senior- og junior-lag som skal bidra til 

gjennomføring av merkeprøvene i de yngre årsklasser. Disse, sammen med trenerne, skal gi 

en innføring i aktuelle ferdighetsmerker tidlig i sesongen og bruke dette som stimulering til 

egentrening. Oppfølging av utvikling og merkeprøving skal skje jevnlig i løpet av sesongen.  

 

Beskrivelse av merkeprøvene finnes i vedlegg og på NFF sine hjemmesider www.fotball.no. 

 

 

3. Representasjon på sonenivå, kretslag og landslag  

 

Representasjon på sone – og kretslag gir en pekepinn på det generelle ferdighetsnivået i 

klubben. En av målsettingene er derfor ”deltagelse på sone- og kretsnivå”: 

 

 Minimum 3 spillere i de aktuelle alderstrinn på sonesamlinger 

 Minimum 1 spiller i de aktuelle alderstrinn på kretslag eller utfordrergruppe 

 

 

4. Trenerkompetanse 

 

For å oppnå god ferdighetsutvikling er kompetente trenere og ledere viktig. En konkret 

målsetting er derfor ”trenerkompetanse”: 

Trenere småjente/gutt            - minimum  Trener I (NFF C-lisens) og spillererfaring 

Trenere gutt/jente/junior - minimum Trener II (UEFA B-lisens) og spillererfaring   

 

 

Utover trenerutdanning og spillererfaring skal også andre kriterier som er viktige for et 

trenerengasjement tillegges vekt.   

 

Nymark IL skal legge til rette for at trener- kurs kan tas internt. Se forøvrig kapittelet om 

trenerutvikling. 

 

 

5. Lederkompetanse 

 

Fotball Ungdom har som målsetning å rekruttere ledere til styret fra miljøet rundt klubben, det 

være seg tidligere spillere/trenere eller foreldre. Dette gjøres for å sikre seg kompetanse fra 

personer som har kjennskap til forholdene i gruppen. Hovedstyret  skal i samarbeid med 

gruppestyret legge til rette for lederutdannelse slik at engasjement og kontinuitet i 

gruppestyret opprettholdes. 
 

 

http://www.fotball.no/
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6. Foreldredeltakelse 

 

Deltakelse fra ressursgruppen foresatte/foreldre er helt vesentlig for å kunne drive et godt 

barne- og ungdomsarbeid. Det er derfor helt nødvendig å engasjere personer fra denne 

gruppen til å delta i driften også i gruppen Fotball Ungdom. 

Foreldrekontaktene må derfor trekkes inn mot gruppestyrets arbeid for å kunne få nytte av 

deres kompetanse og stimulere aktuelle kandidater til lederarbeid.  

 

Foreldrekontaktene på det enkelte lag skal være treneren sine støttespillere i det arbeidet som 

skjer rundt laget for å oppnå lagånd og klubbmiljø. De skal samarbeide med lagleder og trener 

for å legge forholdene best mulig til rette for dette, herunder bidra til å arrangere mindre 

økonomiske, sportslige og sosiale tiltak for det laget de er tilknyttet.   

 

 

 

 

7.2 Hovedrammer for aktivitet på ulike aldersnivåer 
 

Følgende hovedrammer gjelder for aktivitet på de ulike aldersnivå: 

 

Aldersgruppe 13-14 år; Smågutt/-jente  
Målsetting Sosialt, lystbetont og fortsatt stor vekt på å forbedre basisferdigheter og 

spill/samspill. Første år skal det etableres en forståelse av 11'er fotball. Fotballteori 

på tavle introduseres. Resultater vektlegges mer siste året. Det gis et differensiert 

tilbud til spillerne. 

Sesong Sesong hele året. Redusert aktivitet november – januar. 

Treninger 2 fellestreninger pr. uke, samt kamp. Hospitering for de som trenger/ønsker flere 

treninger. Sommerferie iht. skoleferie.   

Kamper Deltar i ordinær serie. Begrenset antall treningskamper. Spilletid i henhold til 

treningsfremmøte/holdninger, men alle spiller. Andre år vektlegges sportslige 

kriterier mer, men fortsatt skal alle spille. Større vekt på faste roller. Hospitering 

kan skje. ”Spissing” kan skje forutsatt to lag i samme aldersgruppe. 

Cuper Laget deltar i cuper innenfor gitte økonomiske rammer, herunder fortrinnsvis i  

Varegg Cup / Sandviken Cup (vår), Dana Cup (sommer) og Lagunen Fotballfest  / 

Åsane Fotballfestival (høst).   

 

 

 

Aldersgruppe 15-16 år;  Gutter/Jenter  
Målsetting Sosialt og lystbetont, samt videre sportslig utvikling. Resultatorientert. Det gis et 

differensiert tilbud til spillerne. Faste roller på banen. Fotballteori på tavle benyttes. 

Sesong Sesong hele året. Redusert aktivitet november – desember. 

Treninger 3 fellestreninger pr. uke, samt kamp. Tilbud om differensiert opplegg. Hospitering 

for de som ønsker/trenger flere treninger skal skje. Sommerferie. 

Kamper Deltar i ordinær serie. Treningskamper. Opprette 1. og 2. lag med uttak etter 

sportslige kriterier.  Spilletid iht. treningsfremmøte og ferdigheter, men alle skal 

spille. Ytterligere vekt på faste roller. Hospitering skal skje. 

Cuper Laget deltar i cuper innenfor gitte økonomiske rammer, herunder Varegg Cup 

Sandviken Cup, Dana Cup (sommer),  Lagunen Fotballfest / Åsane Fotballfestival 

(høst).  
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7.3 Aktivitetsplaner 
 

De mer detaljerte aktivitetsplanene under er delt inn i fire hoveddeler knyttet til den enkelte 

aldersgruppe: 
 

 13-14 år  (smågutt/-jente og gutt/jente)  

 15-16 år  (gutt/jente) 

 

 

Alle kapitlene tar for seg følgende tema: 

 Sportslige og sosiale målsettinger 

 Karakteristiske trekk for aldersgruppen 

 Treningsmodell 

 Treningsaktiviteter 

 Treningsmengde og sesong 

 Lagorganisering 

 Kamper 

 Talentutvikling 

 

 

Det er viktig å merke seg at mange av de samme element går igjen, uavhengig av 

aldersgruppe. Strukturen og formen på treningene vil være den samme, mens kompleksiteten 

vil variere med aldersgruppene.  
 

 

7.4 Aldersgruppen 13-14 år  
 

7.4.1 Sportslige og sosiale målsettinger 

 

Ytre påvirkning og tilbudet av andre aktiviteter er økende for denne aldersgruppen. I tillegg 

skiftes skolemiljø ved overgang til ungdomsskolen. For å hindre frafall er det derfor viktig, i 

tillegg til de sportslige målsetninger, å jobbe bevisst med selvtillit og motivasjon hos 

spillerne.  

 

En sentral forutsetning for å få dette til er å organisere spilløvelser og ferdighetsøvelser 

mellom flere spillere etter prinsippet om ”ferdighetslikhet”.  Med dette menes at deler av 

treningen er organisert slik at øvelsene gjennomføres av spillere på tilnærmet likt 

ferdighetsnivå.  Dette sikrer raskere individuell framgang og best ferdighetsutvikling på alle 

nivå. Det er igjen sentrale forutsetninger for å øke selvtillit og motivasjon. Og dermed ønsket 

om å bli værende i fotballmiljøet lengst mulig.  

 

I tillegg blir keeperens rolle mer vektlagt og spesielt tilrettelagt trening er nødvendig.   

 

Garderoben skal være det naturlige samlingspunkt i forbindelse med kamper og treninger. 
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7.4.2 Karakteristiske trekk for aldersgruppen 

 

Ungdom i denne aldersgruppen karakteriseres av følgende: 

 

 Vekstperiode  

 Store forskjeller i fysisk og mental utvikling 

 Pubertetsproblematikk, humørsvingninger  

 Stor variasjon i prestasjonene 

 Økende prestasjonskrav på skolen 

 Økende prestasjonskrav innen andre idretter  

 Konflikter med foreldre og andre autoritetspersoner 

 Usikkerhet og sterk sosialt behov, kreativitet i stadig utvikling  

 Flere vokser kraftig og koordinering kan være midlertidig begrenset  

 Finkoordinasjonen er fortsatt i sterk utvikling  

 Spillerne er meget bevisste i forhold til rettferdighet  

 Guttene utvikler gradvis større muskelstyrke enn jentene  

 Store forskjeller i modenhet mellom gutter og jenter 

 

 

7.4.3 Treningsmodell 

 

Spillform i kamp er nå 11er fotball. Treningsmodellen må reflektere dette. Teknisk trening er 

fremdeles viktig, men ungdommene er nå mer klar for innspill av taktisk art og trening av 

spesifikke moment i spilløvelser. I tillegg kan ”lett” ressurstrening gradvis introduseres.  

 

Holdepunkt for opplæringen vil være: 

 

 Fortsatt allsidig stimulering  

 Kreativitet skal fortsatt ha høy prioritet  

 Mer vektlegging av holdninger til trening og kamp 

 Mer fokus på taktisk-/tekniske ferdigheter, herunder teknikk for å løse en taktisk 

oppgave (for eksempel ”drible når du kan, spille når du må”)  

 Gradvis fokus på ”lett” ressurstrening  

 Enkelte spill og -treningsmoment gjennomgås teoretisk (ved bruk av tavle) for å øke 

den taktiske fotballforståelse  

 

 

7.4.4 Treningsaktiviteter 

 

Treningen består av ulike hoveddeler:  

 Oppvarming  

 Taktisk/teknisk trening  

 Spill  

 Tøyning/beskjeder/prat 

 

Oppvarming og uttøyning 

Ungdommen er nå kommet i en slik alder, og spillet har nådd en slik intensitet, at oppvarming 

og uttøyning blir viktig. De er mer eksponert for skader og andre belastninger i forbindelse 
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med kroppens naturlige utvikling. I tillegg er det viktig å vektlegge både det å jogge ned, ha 

tilstrekkelig hvile/restitusjon og ha et fornuftig kosthold.   

 

 

Keeper 

 Overgang til spesiell keepertrening, men det er også viktig at keepere også får være 

med som utespillere 

 Keepere må læres opp til å drive egen oppvarming og utvikle selvstendighet i 

treningen  

 Man bør tilstrebe å få trent inn så mye av målvaktens basisferdigheter som mulig i 

denne aldersgruppen  

 Det bør legges opp til at keepere gjennom vinteren får minst én treningsdag/uke i form 

av spesiell keepertrening  

 Keeperne bevisstgjøres gradvis en rolle innen de taktiske rammene (når bokse, når 

holde, når kaste, når spille langt ut)  

 

 

 

Teknikk 

 Videreutvikle teknikken med innside-/yttersidepasning. Dessuten loddrett vristspark, 

halvt liggende vristspark m.m.  

 Trene innlegg med skru  

 Retningsbestemt mottak (medtak) 

 Hurtig førsteberøring 

 Vendinger; beherske ulike vendinger (f. eks Cruyff, fiskekrok og oversteg)  

 Nye finter innlæres, "egen" spesialfinte  

 Tidligere innlærte finter perfeksjoneres 

 Skuddtrening skal foregå på hver trening 

o loddrett vristspark  

o hel/halv volley  

 

Spill og taktikk 

 Fotballbevegelser 

o Her inngår en del trening uten ball. Stikkord er løpeteknikk, akselerasjon, 

retardasjon, bråstopp, retningsforandringer, vendinger, maks fart, 

sidebevegelser, rygging og vertikale bevegelser  

 

  Samhandling 

o Videreutvikle taktisk/tekniske ferdigheter  

o Trene bevegelser både med og uten ball  

o Betydningen av at ballfører har flere pasningsalternativ samtidig  

o Gi innhold til "loven om motsatte bevegelser", altså ikke fokusere bare på én 

spiller sin bevegelse, men på minimum to spilleres bevegelse samtidig 

o Utnyttelse av 2:1 situasjoner, for eksempel veggspill og overlapping, dessuten 

motivere spillere for å utfordre 1:1, spesielt i angrepssonen  

o Betydningen av overblikk og tidlig orientering 

 

 Spilleprinsipper 

o Fortsette vektleggingen av de offensive spilleprinsippene, spesielt bredde og 

dybde samt spill framover på banen  
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o Begynnende forståelse av 1., 2. og 3. forsvarerens rolle. Viktig å trene på dette 

i spillsituasjonen  

o Spesiell vekt på 1. forsvareren. Viktigheten av å kunne takle/erobre ballen 

o Ivareta balanse i forsvar  

o Ta hensyn til offsideregelen i forsvar og angrep 

 

 

Ressurstrening 

I denne aldersgruppen kan ”lett” ressurs- og styrke trening introduseres, men uten at dette 

får noen sentral plass i treningen. 

 

Ressurstrening kan drives både med og uten ball, herunder  

 intervall 

 jogging  

 bakkeløp 

 2 mot 7 i firkant 

 

 

Styrketreningen skal begrenses og kjøres uten annen motstand enn egen vekt, herunder: 

 armhevinger 

 sit ups 

 spensthopp 

 

Dette kan eksempelvis benyttes som motivasjon og konkurransemoment i spilløkter. 

 

Videre innføring i regelverket 

Innføring i offsideregelen og videreføring av arbeidet med regler ”rundt” spillet, herunder 

regler for fair play og oppførsel på og utenfor banen. 

 

 

7.4.5 Treningsmengde og sesong 

 

Treningens varighet skal nå være 90 minutter 

 2 felles treninger per uke 

 1 kamp per uke i sesongen  

 Prinsippet om at “to lag er nok” skal følges 

 Treningene starter i januar og sesongen rundes av i oktober  

Det bør oppfordres til at ungdommene også driver med andre idretter og andre 

fritidsaktiviteter. For å unngå passivisering av de som ikke er engasjert i annen idrett 

oppfordres det til å ha et aktivitetstilbud til spillerne utenfor sesongen. Dette kan gjerne bryte 

noe med vanlig fotballtrening.   
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7.4.6 Lagorganisering 

 

Prinsipp for lagorganisering i denne aldersgruppen er 

 

 Alle spiller  

 Treningsoppmøte og holdninger kan legge føringer for spilletid  

 Fortsatt er det viktig å prøve alle plasser, men la spilleren få lengre tid i hver rolle  

 Kreativiteten vektlegges ved alltid å understreke at spillernes rolle i lagorganiseringen 

bare er et utgangspunkt   

 Betydningen av å spille seg ut av eget forsvar via midtbanen vektlegges  

 Understreke betydningen av bevegelse for å lage overtallssituasjoner  

 Begynnende systematisering av forsvarsarbeidet, spesielt press på ballfører 

 

 

Nymark IL åpner for å ”spisse” lag fra første års smågutt/jente nivå. En klar forutsetning er da 

at en stiller med minst to lag i denne årsklassen og dermed har et kamptilbud til alle. Da kan 

en ”spisse” et lag med de mest talentfulle spillerne. Alle som møter til kamp skal uansett få 

spilletid. I tillegg skal de som får minst spilletid på førstelaget, etter gjeldende regelverk, også 

tilbys spilletid på andrelaget. 

 

Utgangspunktet er at spilleren skal spille i den årsklasse han/hun tilhører. I henhold til 

kretsens gjeldende regelverk gis i enkelte årsklasser inntil to spillere per lag anledning å spille 

for aldersgruppen under. Nymark IL har imidlertid som utgangspunkt at denne regel kun skal 

anvendes dersom det er spesielle sosiale årsaker til dette. Den skal uansett ikke benyttes av 

sportslige årsaker; herunder forsterke laget i aldersgruppen under. Hovedregelen er at all bruk 

av overårige spillere skal godkjennes av Sportslig utvalg. 

 

Det gis unntak fra hovedregelen dersom antall spillere er så få i en årsklasse at det vil være 

nødvendig å bruke overårige spillere for å kunne melde på lag i kretsserien. Det gis også 

unntak ved deltakelse i turneringer der turneringsreglementet åpner for bruk av overårige. 

 

 

 

7.4.7 Kamper 

 

Serie  

For aldersgruppen 13-14 år arrangeres det seriekamper i regi av kretsen. 

Treningskamper kan spilles utenom sesong.   

   

Cuper  

Hensyntatt økonomiske rammevilkår gis det i utgangspunktet økonomisk støtte til tre cuper 

for hvert lag.  

 

 

7.4.8 Talentutvikling 

 

De beste og mest motiverte spillerne får tilbud utover ordinær trening. Dette er nærmere 

beskrevet i kapittelet vedrørende talentutvikling. 
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7.5 Aldersgruppen 15-16 år  
 

7.5.1 Sportslige og sosiale målsetninger 

 

Ytre påvirkning og tilbudet av andre aktiviteter er økende for denne aldersgruppen. I tillegg 

skiftes skolemiljø ved overgang til videregående skole. Noen begynner i tillegg å jobbe i 

helger/kvelder. For å hindre frafall er det derfor viktig, i tillegg til de sportslige målsetninger, 

å jobbe bevisst med selvtillit og motivasjon hos spillerne.  

 

En sentral forutsetning for å få dette til er å organisere spilløvelser og ferdighetsøvelser 

mellom flere spillere etter prinsippet om ”ferdighetslikhet”.  Med dette menes at deler av 

treningen er organisert slik at øvelsene gjennomføres av spillere på tilnærmet likt 

ferdighetsnivå.  Dette sikrer raskere individuell framgang og best ferdighetsutvikling på alle 

nivå. Det er igjen sentrale forutsetninger for å øke selvtillit og motivasjon. Og dermed ønsket 

om å bli værende i fotballmiljøet lengst mulig.  

 

Garderoben skal være det naturlige samlingspunkt i forbindelse med kamper og treninger. 

 

 

7.5.2 Karakteristiske trekk ved 15-16 åringene 

 

Ungdom i denne aldersgruppen karakteriseres av følgende: 

 

 Ekstrem vekstperiode  

 Store forskjeller i fysisk og mental utvikling 

 Pubertetsproblematikk, humørsvingninger  

 Seksuell bevissthet øker (med stor fokus på kroppsidealer) 

 Stor variasjon i prestasjonene 

 Økende prestasjonskrav på skolen 

 Økende prestasjonskrav innen andre idretter  

 Konflikter med foreldre og andre autoritetspersoner 

 Usikkerhet og sterk sosialt behov, kreativitet i stadig utvikling  

 Flere vokser kraftig og koordinering kan være midlertidig begrenset  

 Finkoordinasjonen er fortsatt i sterk utvikling  

 Guttene utvikler gradvis større muskelstyrke enn jentene  

 Store forskjeller i modenhet mellom gutter og jenter 

 

 

7.5.3 Treningsmodell  

 

Teknisk trening er fremdeles viktig, men ungdommene er nå klar for innspill av taktisk art og 

trening av spesifikke moment i spilløvelser. I tillegg kan ressurstrening gradvis introduseres.  

 

Klare holdepunkt for opplæringen for denne aldersgruppen vil være: 

 

 Fortsatt allsidig stimulering  

 Kreativitet skal fortsatt ha høy prioritet  

 Stor vektlegging av holdninger til trening og kamp 

 Mer fokus på taktisk-/tekniske ferdigheter, herunder teknikk for å løse en taktisk 

oppgave (for eksempel ”drible når du kan, spille når du må”)  
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 Ta spesielt godt vare på spillere med gode basisferdigheter, men noe sen fysisk 

utvikling  

 Vi ønsker å utvikle spillere som  

o tar ansvar, viser initiativ og spillere som tør influere både i kamp og trening.  

o har gode ferdigheter og som kan arbeide raskt med ballen i trange situasjoner 

og under press  

o er hurtige med og uten ball  

o har de rette holdninger til så vel trening som kamp  

o vil trene - ikke bli trent 

 Vi må også gi et treningstilbud til dem som ikke ønsker å trene like mye som andre  

 Spill og -treningsmoment gjennomgås teoretisk (ved bruk av tavle) for å øke 

fotballforståelsen 

 Økende fokus på ressurstrening  

 

  

7.5.4 Treningsaktiviteter 

 

Treningen består av ulike hoveddeler:  

 Oppvarming  

 Taktisk/teknisk trening  

 Spill  

 Tøyning/beskjeder/prat 

Fortsatt skjer mye spill i små grupper 3:3, 4:4, men gradvis mer spill i større grupper for 

eksempel 7:7 og på større baner. Hensikten er å få bedre utnyttelse av rom og banens størrelse 

som et ledd i den taktisk/tekniske utviklingen. 

  

Generelt skjer en videreføring og videreutvikling av treningsaktiviteter som er introdusert i 

tidligere aldergrupper. Gradvis innarbeides høyere effektivitet og kvalitet på selve treningen. 

Dette gjelder spesielt ved skifte av øvelse og kravet om hurtig igangsettelse. 

  

 

Oppvarming og uttøyning 

Ungdommen er nå i en slik alder, og spillet har nådd en slik intensitet, at oppvarming og 

uttøyning blir viktig. De er mer eksponert for skader og andre belastninger i forbindelse med 

kroppens naturlige utvikling. 

 

 

Keeper 

 Utvikle prinsippene nevnt for tidligere aldersnivå, med fortsatt vektlegging av teknisk 

trening  

 Gradvis større fokus på taktiske ferdigheter - deriblant sjefsrollen som dirigent av eget 

forsvar  

 Én keepertrening per uke med egen keepertrener, spesielt gjennom vintertreningene  

 

Utespillere 

 Videreføring av de taktisk/tekniske ferdigheter slik at disse kan utføres hurtigere 

 Rett teknikk til rett tid  

 Teknikkvalget skal skje i forhold til med- og motspillers bevegelse  
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 Fortsette arbeidet med "fotballbevegelsene"  

 Betydningen av hele tiden å gå ned på ferdighetsskalaen - fra spill til øvelser  

 Spillernes sterke sider skal understrekes og videreutvikles  

 Samhandling 

o Videreutvikle innholdet fra yngre aldersgruppe  

o Nødvendigheten av å kunne spille ballen framover  

o Ballføreren skal ha flest mulig pasningsalternativ foran seg  

o Ballfører skal se tidlig og langt  

o Spillernes taktiske valg må gis mye oppmerksomhet i funksjonelle spilløvelser  

 

Spilleprinsipper 

 Den offensive delen av spillet er fortsatt viktigst 

o prinsippene bredde, dybde, gjennombrudd, bevegelse og spill framover på 

banen blir fokusert  

o spesiell vekt på gjennombruddspasningen og avslutningen 

o overordnet i arbeidet med den offensive del er å skape og utnytte rom.  

 Defensiv ferdighetstrening intensiveres  

o soneforsvar versus markeringsforsvar  

o større bevisstgjøring på 1., 2. og 3dje forsvarers arbeid  

o større forståelse for samhandlingen i den defensive organiseringen av laget 

(press, sikring, markering, lagdelsavstand, sideforskyvning)  

o overordnet i arbeidet med den defensive del er å nekte rom  

 

 

Ressurstrening 

I denne aldersgruppen kan ressurs- og styrke trening videreføres. 

 

Ressurstrening kan drives både med og uten ball, herunder  

 intervall 

 jogging  

 bakkeløp 

 2 mot 7 i firkant 

 

Styrketrening skal begrenses og kjøres uten annen motstand enn egen vekt, herunder: 

 armhevinger 

 sit ups 

 spensthopp 

 

Dette kan eksempelvis benyttes som motivasjon og konkurransemoment i spilløkter. 

 

Videre innføring i regelverket 

Opprettholde fokuset på reglene ”rundt” spillet, herunder regler for fair play og oppførsel på 

og utenfor banen. 

 

 

7.5.5 Treningsmengde og sesong 

 

Treningens varighet skal nå være 90 minutter. 

 

 3 felles treninger per uke  
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 1-2 kamper per uke i sesongen 

 Antall treninger per uke skal overstige antall kamper 

 Prinsippet om at “to lag er nok” skal følges  

 Spillerne skal få tilbud om differensierte opplegg 

 Sesong er hele året, men aktivitetsnivået reduseres noe fra oktober - januar 

 

Egentrening og eventuelt annen idrett kommer i tillegg og er ønskelig. På dette nivået ønsker 

vi en systematisk trening hele året, men at aktiviteten er roligere i visse perioder, for eksempel 

rett etter serieslutt.  

 

Spillere som føler seg slitne skal etter avtale med trener kunne ta pauser fra trening.   

 

 

7.5.6 Lagorganisering 

 

 Vi skal forsøke ulik organisering av laget både offensivt og defensivt som ledd i 

utviklingen av fotballforståelsen 

 Vi ønsker som hovedregel  

o å spille oss ut av eget forsvar gjennom midtbanen  

o å utvikle spillerne til å se etter tidlige løsninger innen på forhånd gitte rammer 

o å benytte keeperen som første angriper med gode utkast/utspark  

 Hele laget skal med i angrep  

 Vi skal unngå strekk i laget  

 Hele laget holdes samlet også i angrep  

 Kontringsspill trenes spesielt  

 Større vektlegging av samhandlingen defensivt 

o alle er forsvarsspillere når vi mister ballen (kollektivt ansvar) 

o hensiktsmessig avstand mellom lagdelene 

o ivareta balanse i laget 

 

I denne aldergruppen tillates ”topping” av lag, men i disse aldersgrupper skal det jobbes aktivt 

for at alle spillere har et kamptilbud, og da med et førstelag eller et andrelag.  

 

Utgangspunktet er at spilleren skal spille i den årsklasse han/hun tilhører. I henhold til 

kretsens gjeldende regelverk gis i enkelte årsklasser inntil to spillere per lag anledning å spille 

for aldersgruppen under. Nymark IL har imidlertid som utgangspunkt at denne regel kun skal 

anvendes dersom det er spesielle sosiale årsaker til dette. Den skal uansett ikke benyttes av 

sportslige årsaker; herunder forsterke laget i aldersgruppen under. Hovedregelen er at all bruk 

av overårige spillere skal godkjennes av Sportslig utvalg. 

 

Det gis unntak fra hovedregelen dersom antall spillere er så få i en årsklasse at det vil være 

nødvendig å bruke overårige spillere for å kunne melde på lag i kretsserien. Det gis også 

unntak ved deltakelse i turneringer der turneringsreglementet åpner for bruk av overårige. 

 

 

7.5.7 Kamper 

 

Serie  

For aldersgruppen 15 – 16 år arrangeres det kamper i regi av kretsen. Treningskamper 

skal spilles utenom sesongen, primært i perioden januar til april.   
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Cuper  

Hensyntatt økonomiske rammevilkår gis det i utgangspunktet økonomisk støtte til tre cuper 

for hvert lag.  

 

 
7.5.8 Talentutvikling 

 

De beste og mest motiverte spillerne skal få tilbud ut over ordinær trening. Dette er nærmere 

beskrevet i kapitlet vedrørende talentutvikling 

 
 

7.6 Treneren sin rolle 

 

Uansett hvilken aldersgruppe det gjelder har treneren en viktig rolle. Det gjelder både på og 

utenfor treningsfeltet. Følgende grunnprinsipper vil hjelpe deg i din treningshverdag:  

 

1. Møt forberedt – opptre forberedt 

 

Bruk litt tid til på å tenke gjennom hvilke øvelser du vil bruke på treningen akkurat denne 

dagen. Det vil hjelpe deg å bli tydeligere i hva du vil gjøre og hvordan du vil gjøre det. Da går 

gjennomføringen av øvelsene lettere. I tillegg vil følgende være til hjelp:  

 

 avgrens området du jobber i 

 gi tid til reaksjon på aktivitet 

 ikke snakk før det er stille 

 alt utstyr holdes i ro når du gir dine instruksjoner 

 unngå for mye instruksjon mens aktivitet pågår 

 opptre bestemt - men positiv 

 

 

2. Forklar – demonstrer – øv  

 

Uansett øvelse gjelder følgende  

- forklar hensikten (hvorfor gjør du dette?) 

- demonstrer  (hvordan gjør du dette?) 

- øv    

- tilbakemelding (hva gjør du bra – hva kan bli bedre?) 

- øv   

 

 

3. Ros - ros - ros - ros 

 

Fokuser på det som er bra!  Korriger, på en positiv måte, det som ikke fungerer så bra. I en 

læringssituasjon fungerer ros alltid bedre enn ris! 
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8. Nymark IL som utviklingsklubb  
 

 

8.1 Utviklingsklubb 
 

Nymark IL har som målsetting at alle som er deltakere i klubbens aktiviteter skal utvikle seg 

både sportslig og sosialt, det være seg spillere, ledere og trenere. Dette er hovedformålet med 

all den aktivitet vi organiserer. En slik sportslig og sosial utvikling vil igjen medføre at 

klubben utvikler seg i den retning vi ønsker. 

 

Erfaringen viser at en del områder er mer krevende å utvikle enn andre. Det kan være ulike 

grunner til dette, men med klare retningslinjer og fokus på disse områdene er det fullt mulig å 

nå klubbens mål. I planen har vi derfor valgt å konsentrere oss spesielt om følgende utvalgte 

områder: 

 

 talentutvikling 

 trenerutvikling 

 keeperutvikling 

 

Hensikten er å gi klarere retningslinjer for hvordan Nymark IL skal drive sin aktivitet 

innenfor akkurat disse områdene.    

 

 

8.2 Talentutvikling 
 

Formålet med  talentutvikling er å gi et utvidet sportslig tilbud til spillere med spesielle 

fotballferdigheter og motivasjon.  

 

Talentutviklingen skjer i tre former, eller som en kombinasjon av disse: 

 

 Treningssamlinger - jevnlige treningssamlinger for talentfulle spillere 

 Hospitering  - regelmessige treninger på høyere sportslig nivå for    

enkeltspillere 

 med eldre aldersgruppe 

 med andre klubber 

 jenter med guttelag 

 Fadder  - fast kontaktpunkt for spiller og foresatte    

 
 

 

Treningssamlinger 

 

Treningssamlinger er samlinger av spillere i Nymark IL og eventuelt naboklubber for trening 

på høyt nivå. Tiltaket er et ledd i motiverings og utviklingsarbeidet rettet mot enkeltspilleren. 

 

 Samlingene er for enkeltspillere i aldersgruppen 12 – 16 år 

 10 – 15 spillere i hver aldersgruppe 

 Trenerne i de enkelte aldersgruppene nominerer og koordinerer uttak 
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Hospitering 

 

Hospitering er det mest sentrale virkemiddel i spillerutviklingsmodellen for å utvikle spillere 

til et høyere sportslig nivå. Det brukes for å øke treningsmengden, og for å heve 

kvaliteten/tempoet i trening/kamp.  Hospitering skal styres og følges opp for å oppnå optimal 

utvikling. 

 

Hovedtanken bak hospitering er å gi enkeltspillere i alderen 12 – 16 år med ferdighetsnivå 

utover sitt alderstrinn, forutsatt at de er motivert for det, et tilbud om trening og kamp på et 

høyere ferdighetsnivå enn det de får gjennom sitt ordinære lag. I praksis betyr det at spilleren 

er med eldre spillere i trening og kampsituasjon. Spilleren vil her oppleve at alt foregår i et 

høyere tempo, og det setter høyere krav til både handlingsvalg og handling. 

 

Intern hospitering foregår i egen klubb. Dette skal alltid utprøves først. I alderen 12 - 16 år 

bør all hospitering i de aller fleste tilfeller foregå internt.  

 

Ekstern hospitering vil si at spilleren trener med en klubb i nærområdet som er på et høyere 

sportslig nivå. Dette vil primært være aktuelt for enkeltspillere i alderen 15-16 år. 

 

Forutsetninger for hospitering: 

 

 Spilleren følger i utgangspunktet treningene på sitt alderstrinn. Hospitering skal 

normalt være et supplement.  

 Spilleren spiller primært kamper for lag på eget alderstrinn 

 Hospitering skal være ekstra trening pr. uke: 

o 12 – 14 år; maksimalt 1 trening 

o 15 – 16 år; maksimalt 2 treninger 

 I spesielle tilfeller kan antallet hospiteringstreninger økes 

 I spesielle tilfeller kan spilleren flyttes opp fast – både i kamper og trening 

 Det er normalt egen trener som innstiller til hospitering. Innstillingen vurderes av 

mottakende trener, Trenerkoordinator, foresatte og spiller. 

 Hospitering skal avtales på forhånd med spillerens foresatte 

 Før hospitering gjennomføres skal det forankres hos egen trener, egen 

spillergruppe, ny trener og ny spillergruppe 

 

 

Nødvendige avklaringer i forbindelse med hospitering er 
 

  ET (Egen trener) /  MT (Mottakende trener) /  SL (Sportslig leder) /  F (Foresatte) /  S (Spiller) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt Aktivitet ansvarlig 

ET  Innstiller spiller til hospitering ET 

ET/MT/SL/F/S Diskuterer og avgjør hospitering SL 

Egen spillergruppe Informasjon i forbindelse med trening ET  

Ny spillergruppe Informasjon i forbindelse med trening MT 
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Det anbefales at hospiteringsmøter avholdes kvartalsvis. Ansvarlige for at nødvendige møter 

blir avholdt er som følger:   

 

o fra smågutt til gutt / småjente til jente  leder i Fotball Ungdom 

o fra gutt til junior herre / junior herre til senior leder i Fotball Herrer  

o fra jente til junior dame / junior dame til senior leder i Fotball Damer  

 

 

Ansvarlig person/”fadder” 

 

Fadderordning er et tilbud til enkeltspillere i alderen 12 – 16 år med ferdighetsnivå vesentlig 

utover sitt alderstrinn. Dette er spillere som kan kategoriseres som ”særskilt talent”.  

Sportslig Utvalg tar, i samarbeid med trener stilling til hvilke spillere som skal kategoriseres 

som ”særskilt talent”. 

 

Disse spillerne skal få oppnevnt en ansvarlig person/”fadder”. Vedkommende sitt ansvar skal 

blant annet være å 

 utarbeide / følge opp treningsopplegg 

 styre antallet treninger og kamper (total belastning) 

 ha dialog med treneren for de lag spilleren deltar på 

 ha fortløpende dialog med spiller og foresatte 

 

Fadder skal være den person i Nymark IL spilleren og foresatte kan forholde seg til i alle 

sammenhenger når det gjelder sportslig utvikling. Et viktig kriterium for valg av fadder er at 

vedkommende har en sportslig og/eller fotballfaglig tyngde. Det viktigste kriterium er 

imidlertid at spiller og foresatte har tillit til fadderen og kan føle seg trygge på at fadder har 

spillerens beste i fokus.     

 

Valg av fadder må avklares gjennom et samarbeid mellom spiller, trener, foresatte. Formelt 

sett er det Sportslig Utvalg som utpeker ansvarlig person/fadder. 

 

 

  

8.3 Keeperutvikling 
 

 I Nymark IL ønsker vi å stimulere og skape interesse/entusiasme omkring keeperrollen. 

Målet må være at alle skal få en god veiledning/rettledning uansett rolle på laget. 

 

Følgende deltar på de aktuelle treningsøkter 

 Keeperkoordinator 

 keepertrener (en gruppe på 3-4 trenere) 

 trenere/hjelpere (fra alle aldersbestemte lag) 

 keepere 

 

Keeperkoordinator i klubben har ansvaret for å organisere den enkelte trening: 

 få oversikt over tildelt  treningstid og treningssted (gress/kunstgress) 

 ta med nødvendig utstyr (baller, kjegler, trampoline (returnett), ballkanon) 

 kalle inn aktuelle keepere 

 kalle inn aktuelle(e) keepertrener(e) 

 kalle inn trenere/hjelpere. 
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Keepertrener(e) leder treningene. 

 

Øvrige trenere skal hjelpe til med den praktiske gjennomføringen av treningene. Dette skal gå 

på omgang blant trenerne i de ulike aldersgrupper (smågutter, småjenter, gutter, jenter, damer 

jr. og herrer jr.). Disse trenerne vil da også få tips/ideer til hvordan de på en best mulig måte 

kan ivareta målvaktene sine behov i den daglige treningen. 

 

Det etableres to opplegg for arbeidet med keepere, avhengig av alder. 

 

Fotball Barn (under 12 å)r 

Her innføres det ”keeperøvelser” i den vanlige treningen (der alle spillerne deltar). 

Oppvarmingsdelen er mest aktuell. Trenerne for disse lagene tar med seg de erfaringer de har 

fått på keepertreningene tilbake i sin treningshverdag for dermed å kunne gi de yngste en 

bedre veiledning. 

 

Fotball Ungdom og Junior (13-19 år) 

Det avholdes én organisert keepertrening i uken. Denne treningen blir ledet av en av klubbens 

keepertrenere (eller tidligere keepere) med hjelp av trenerne fra de ulike aldersgruppene. 

Gruppene er ikke helt faste med hensyn til alder. Skulle det vise seg at en yngre keeper har et 

spesielt talent bør vedkommende få et tilbud om spesialtrening utover nivået sitt. Skulle det 

ellers vise seg at det er alt for mange i treningsgruppen og at ferdighetsnivået er lavt, bør 

keepertreneren og trenerne for det enkelte lag sammen bli enige om eventuelt å veilede 

utøveren til å velge en annen rolle på laget. 

  

For trenerne (hjelperne) vil dette opplegget bidra til de kan få tips/ideer til hvordan de på en 

best mulig måte kan ivareta målvaktene sine behov i den daglige treningen.  

  

Trenerkoordinator vil også til en hver tid sørge for at vi har en oppdatert ”øvelsesbank” som 

alle trenerne kan benytte seg av. Disse øvelsene vil bli vist på keepertreningene slik at det er 

enkelt for trenerne å instruere/veilede. 

  

I tillegg er det en klar målsetting å sende utøvere/trenere på keeperskole hvert år.  

  

  

 8.4 Trenerutvikling 

 
8.4.1 Hovedelement 

 
Utgangspunktet for utvikling av trenere er antagelsen om at trenerutvikling = spillerutvikling. 

Målet er å kunne tilby alle våre spillere en godt skolert trener og få en planmessig utvikling av 

den enkelte trener. I dette inngår også rekruttering av trenerressurser i egen klubb. 

 

Det er også en målsetting at treneren, uansett nivå, får nødvendig hjelp til administrative og 

sosiale aktiviteter rundt laget. Dette skal ivaretas gjennom det arbeid som utføres av 

foreldrekontakter, lagledere osv.  Det skal da bidra til treneren primært skal få bruke sin tid til 

å fokusere på det sportslige arbeidet, herunder forberedelse og gjennomføring av treninger og 

kamp.    
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Foruten dette inngår følgende elementer i aktiviteten trenerutvikling: 

 

 Trenerkoordinator 

 Kompetansekartlegging 

 Legge til rette for opplæring; skoleringsplan 

 Kompetansekrav 

 Stimulere til opplæring 

 Trenerforum 

 

 

Trenerkoordinator (TK) 

 

Trenerkoordinator (TK) er medlem av Sportslig Utvalg. Det er utarbeidet en egen instruks for 

funksjonen (ref. kapittel 2). 

 

Nymark IL ønsker en trenerkoordinator som primært jobber med fotballfaglige praktiske 

oppgaver. De fotballfaglig administrative oppgaver skal primært ivaretas av Sportslig leder 

(SL). Et tett og godt samarbeid mellom disse funksjonene vil uansett være en forutsetning for 

å lykkes med dette arbeidet.   

 

TK har en viktig rolle i en modell der den enkelte spiller, og laget, utvikles via treneren for 

det enkelte lag etter følgende modell:  

 

 

 

I praksis betyr dette at TK sin kompetanse primært videreføres til det enkelte lag og dets 

spillere via treneren for det aktuelle lag. 

 

 Det er viktig at TK har kunnskap om retningslinjer for barne- og ungdomsfotball, samt 

spillerutvikling som sådan. Nymark IL sin Sportsplan, og det verdigrunnlag den bygger på, er 

således det viktigste verktøyet for TK sammen med annen relevant dokumentasjon. 

 

Det TK skal ha fokus på er:  

 

 Ha oversikt over trenerkompetanse i klubben (se under) 

 Utarbeide og følge opp en enhetlig skoleringsplan for trenere i klubben (se under) 

 Følge opp trenerne via  

o trenerforum/trenersamlinger (se under) 

o råd og veiledning (retningslinjer, treningsinnhold, øvelser, mengde mm) 

o observasjon av treninger/kamper (med tilbakemelding til treneren) 

 

Barn Ungdom Spillerutvikling

Andre trenere
Skolering

Oppfølging

TrenerKoordinator

-
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 Være trenerne sin faglige kontaktperson inn mot gruppestyrene og Sportslig Utvalg 

 Være klubbens ressursperson for den nettbasert treningsplattformen «treningsøkta.no» 

 Være aktiv i oppfølging/evaluering av Sportsplanen  

 Bidra i arbeid knyttet til talentutvikling (ref. avsnitt om talentutvikling) 

o Delta i diskusjoner/avgjørelser knyttet til kategorien ”særskilte talent” 

o Delta i diskusjoner knyttet til hospitering, differensiering m.m. 

o Bidra på klubbkvelder  

 

Med hensyn til engasjement av trenere er det gruppestyrene som har ansvar for dette.  TK kan 

imidlertid komme med anbefalinger vedrørende trener-engasjement siden det er TK sin 

oppgave å ha oversikt over den kompetanse den enkelte trener i klubben besitter.   

 

 

Kompetansekartlegging og skoleringsplan 

 

Kartlegging av hvilken trenerkompetanse vi har i klubben gjennomføres for å kunne lage en 

fullstendig oversikt over hvilke ”egne” ressurser vi har. Gapet mellom de ressurser vi har og 

de ressurser vi ønsker å ha må lukkes ved hjelp av en skoleringsplan for klubben totalt og for 

den enkelte trener. Sportslig leder (SL) har ansvar for denne kartleggingen. Trenerkoordinator 

(TK) har ansvar for utarbeidelse og oppfølging av skoleringsplan for den enkelte trener. 

 

 

Kompetansekrav 

 

Nymark IL skal ha godt skolerte trenere som legger grunnlag for gode tekniske ferdigheter i 

ung alder. Det ideelle er at aktivitetslederkurset gjennomføres før man begynner trening med 

de yngste gruppene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Utover trenerutdanning og spillererfaring skal også andre kriterier som er viktige i en 

trenerjobb tillegges vekt.  

 

MJ/MG 

LJ/LG 

SJ/SG 

J/G 

Aktivitetsleder 

Spillererfaring 

 

 

Aktivitetsleder 

 

 

 

 

Trener II (eller I) 

 Spillererfaring   
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 Stimulere til opplæring 

 

Utgangspunktet for rekruttering av trenere er klubbens egne medlemmer 

o foreldre 

o unge spillere 

o spillere som legger opp  

 

Det er sentralt at potensielle trenerkandidater tilbys skolering. Det er også viktig at klubben og 

gruppene følger aktivt opp slik at engasjerte trenere blir ivaretatt på en god måte.    

 

Med bakgrunn i den skoleringsplan som er utarbeidet for den enkelte, inviteres aktuelle 

kandidater til kursing i regi av Nymark IL eller Hordaland Fotballkrets. Trenerkoordinator 

foretar en personlig henvendelse til de kandidater som klubben, med bakgrunn i Nymark IL 

sin kompetanse- kartlegging og kompetansekrav, har identifisert. Nymark IL forventer at 

trenere prioriterer kursdeltagelse som tilbys.  

 

Kursing for klubbens kostnad kan for de mest kostbare kursene medføre forpliktelser til å 

utføre trenergjerninger i klubben i en periode etter avsluttet kursing. I så fall skal det etableres 

egen avtale mellom den aktuelle trener og Nymark IL v/Hovedstyret for å regulere rettigheter 

og forpliktelser mellom partene. 

 

 

Trenerforum 

 

Et trenerforum skal være en møteplass for alle trenere som har tilknytning til Nymark IL. Det 

gjelder både de som har trenerjobb i dag, men kan også inkludere de som ikke er lenger er 

aktive som trenere. På denne måten vil vi fremme utveksling av synspunkt mellom alle i 

klubben som har erfaring fra det å være trener. Det gjelder ikke bare konkrete øvelser, men 

også andre forhold direkte relatert til det å være trener, herunder fair play. I et slikt forum vil 

det også være hensiktsmessig å hente inn eksterne foredragsholdere/instruktører. Målsettingen 

er å lære av hverandre for på den måten bli enda bedre trenere.  

  

Et trenerforum skal møtes 2-4 ganger i året. Det skal legges opp til en kombinasjon av 

praktiske øvelser/instruksjoner ute på banen og mer teoretisk opplæring/diskusjon.    

 

 

8.5 Fotballskolen   

Fotballskolen arrangeres én uke, fortrinnsvis i starten av sommerferien eller i slutten av 

sommerferien. Uken skal ha både en sosial og en sportslig profil. 

Hovedformålet er å 

•  gi et sportslig og sosialt tilbud til aldersgruppen Fotball Barn, på tvers av aldersgrupper 

•  gi medlemmer i gruppen Fotball Ungdom mulighet til å prøve seg i trener- og leder-rollen 

Fotballskolen skal gjennomføres etter prinsippene som er beskrevet i Sportsplanen, altså etter 

samme prinsipper som klubbens sportslige aktivitet for Fotball Barn for øvrig. 
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9 Forebygging og behandling av skader og forsikring  
 

 

9.1 Generelt 
 

En viktig forutsetning for å ha en god sportslig utvikling er å holde seg skadefri. Følgelig blir 

skadeforebyggende arbeid viktig. Når først skaden er skjedd skal Nymark IL ha rutiner som 

ivaretar nødvendig førstehjelp og videre behandling av skader.  

 

Alle aktive spillere i Nymark IL, uavhengig av alder, er i tillegg dekket av NFF sine 

forsikringsordninger som gjelder for alle som spiller organisert fotball på ulike alders 

nivå/klasser.  

 

 

 

9.2 Forebyggende arbeid 
 

Alle trenere, ledere og spillere i Nymark IL skal ha en bevisst holdning til forebygging av 

skader. 

 

I treningshverdagen knytter dette seg til   

 

 oppvarming 

 uttøyning   

 styrketrening/ressurstrening 

 optimale treningsmengder 

 

for spillere i de ulike aldergrupper.  

 

Det skal jevnlig gis tilbud til trenere og ledere om basis opplæring innenfor dette området. 

Denne opplæring skal fortrinnsvis skje i regi av interne krefter.   

 

 

 

9.3 Behandling av skader 
 

For kamper og treninger i gruppene Fotball Barn og Fotball Ungdom gjelder følgende regler 

når skaden først er skjedd: 

 

 spiller tas av banen for en vurdering om hun/han kan spille videre 

 dersom skaden er skjedd i hoderegionen skal spiller ikke spille videre  

 trener/leder gir kun grunnleggende hjelp (ispose, sårvask m.m.) 

 annen nødvendig hjelp gis av kvalifisert helsepersonell  

 dersom spiller grunnet skade ikke kan spille videre skal foresatte informeres  

o ved mistanke om skade i hodet (hjernerystelse m. m)  

o ved mistanke om brudd/forstuing  

o smerter i mage/brystregion 
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 dersom spiller må til legevakten skal han/hun ha følge av en voksen person  

 

Siden det er en egenandel for NFF sin forsikring, dekker klubben kostnaden ved behov for 

akutt hjelp via legevakt besøk mot originalt bilag. Kostnadene til dette dekkes av det enkelte 

gruppestyret. 

 

Når det gjelder videre behandling av skader benyttes fortrinnsvis det offentlige helsevesen.  

 

Spiller og foresatte skal ved skade veiledes med hensyn til håndtering av skade i forhold til 

gjeldende forsikringsordninger, beskrevet på nettsiden «www.fotball.no/nff/fotballforsikring». 

I tilknytning til Fotballforsikringen er Idrettens Skadetelefon etablert. Denne gir utøverne 

tilgang til et unikt behandlingsapparat. 

 

 

http://www.fotball.no/nff/fotballforsikring/
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Vedlegg 1 – Styrende dokumentasjon for Nymark IL  
 

Nymark IL forholder seg til enhver tid til myndighetspålagte krav og retningslinjer, samt krav 

og retningslinjer utarbeidet av idrettens styrende organer.  
 

Utover Sportsplanen har Nymark IL som klubb fastsatt en rekke krav og retningslinjer knyttet 

til ulike aktiviteter i idrettslaget: 

 

 

 Styrende dokumentasjon for Nymark IL 

 

1. Lov for Nymark IL  

2. Nymark IL Organisasjonsplan 

3. Økonomisk styring i Nymark IL 

4.  Nymark IL Arbeidsinstrukser og arbeidsfordeling 

5. Statutter for æresmedlemskap 

6. Statutter for hederstegn med diplom 

7. Statutter for utøvermerker 

 

 

I tillegg til dette beskriver Sportsplanen de sportslige retningslinjer som gjelder for  

klubbens fotball-aktivitet primært på aldersbestemt nivå.    

 

Det forventes at alle som deltar i aktivitet i regi av Nymark IL som spiller, leder eller  

trener forholder seg til både interne og eksterne krav og retningslinjer som klubben er  

underlagt. 

 

 Nymarks hjemmeside www.nymarkil.no.  

Denne siden er et viktig redskap for klubben med hensyn til å formidle informasjon 

om klubben, organisering, kontaktpersoner, styrende dokumentasjon osv.   

Siden gir i tillegg informasjon om aktivitetene i Nymark IL. 
 

 

 Tiltak/aktiviteter foreslått i Sportsplanen 

Konkrete tiltak med ansvarsforhold og tidsplan. 
 

 

http://www.nymarkil.no/
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Vedlegg 2 –  Om nettstedet www.fotball.no 
Norges Fotballforbund sin hjemmeside www.fotball.no gir mye god informasjon både 

om breddefotball og toppfotball. Har også gode lenker til lokale kretser sine sider.  

 

Du kan blant annet finne informasjon om : 

 

o Fair Play. Målsetting og bakgrunn 

 

o Barnefotball. Retningslinjer og holdninger  

Brosjyre utgitt av NFF. Dekker aldregruppen 6-12 år og beskriver i  

detalj barnefotballens verdigrunnlag. 

 

o Foreldrevettregler  

Brosjyre utgitt av NFF. Som foresatte og foreldre kan du bidra til å 

gjøre barnefotballen til en opplevelse for barna. Denne brosjyren gir 

noen gode huskeregler.  

 

o NFF Ferdighetsmerke  

En brosjyre som i detalj beskriver tekniske øvelser og tilhørende 

merkekrav. 

 

o Forsikringsordninger 

        Hvilke forsikringsordninger gjelder for deg som spiller fotball.  
 

o Øvelser 

o Treningsøkta.no 

 

o Utdanning 

 

o Fagartikler 

 
 

 

http://www.fotball.no/

