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1.

Sportsplan

Hvorfor en sportsplan? Sportsplanen skal være fotballgruppa sitt styringsverktøy og hjelpemiddel for
treneren og laglederen. Laglederen skal, i samarbeid med trenerne, finne ut hvilke regler og
retningslinjer som gjelder ved påmelding av lag, turneringsbestemmelser osv. Med utgangspunkt i
fotballgruppas verdier og målsettinger, skal sportsplanen legge grunnlaget for at målsettingen om
«Flest mulig – lengst mulig – best mulig» kan finne sted i et trygt og utviklende miljø for alle.
Sportsplanen er rett og slett det viktigste redskapet for at «Klubben er sjef».

2.

Verdigrunnlag:

Hvilke verdier skal fotballgruppa i Just IL stå for? Hvilke mål og prioriteringer skal ligge til grunn for
fotballgruppas sportslige arbeid?
Just IL har følgende visjon: «Just IL ønsker å skape et godt miljø i
Justvik bydel gjennom idrett, lek, vennskap, mangfold og
integrering! Alle skal med!» Sammen med fotballforbundets
motto for barnefotballen, «Flest mulig – lengst mulig – best
mulig», utgjør dette verdigrunnlaget for fotballgruppa i Just IL.
Just IL er, og skal først og fremst være, en breddeklubb. Vårt
hovedmål er å gi et fotballtilbud til alle som ønsker det. I
fotballgruppa i Just IL skal vi ha plass til alle, uansett
ferdighetsnivå, fysiske forutsetninger og funksjonsevne, sosial
bakgrunn, kjønn, hudfarge, alder, religion, seksuell orientering
eller ambisjoner.
Samtidig skal vi også ha som målsetning å skape så gode lag som
mulig! Men vi har hovedfokus på laget, bredden, og ikke på
enkeltspillere. Lag fra Just IL skal være gode fordi kollektivet og samspillet er godt, ikke fordi vi har
gode enkeltspillere.
Fotballgruppa i Just IL har samtidig et ønske om at alle enkeltspillere skal få utvikle seg i gruppa, at de
alle skal få utfordringer på sitt eget nivå. Derfor skal differensiering og hospitering viktige elementer i
Just IL sin fotballgruppe.
Sentralt i Just IL sin fotballgruppe står også fair play! Just IL skal følge alle krav og
anbefalinger fra Norges fotballforbund innenfor området. Dersom vi ikke selv følger
retningslinjene, kan vi heller ikke forvente at andre følger dem.
Men viktigst av alt er kanskje det utenomsportslige: Just IL ønsker å bli kjent for sitt
«Just-miljø». I Just IL skal alle føle seg velkomne uansett ferdighetsnivå, alle skal bli
like godt behandlet, ingen skal føle seg utenfor og alle skal oppleve at de får
utfordringer de kan mestre. Ingen kan ikke være gode i alt, men alle kan være gode til noe, og dette
skal vi alle i Just IL lære å sette pris på!
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Jentefotball
Fotballgruppa i Just IL ønsker at, inntil jentefotballen er godt etablert i Just IL, skal alltid jentelag ha
førsterett på treningstider, fasiliteter og liknende. Just IL skal også, om nødvendig, strekke seg langt i
å skaffe trenerkrefter til jentefotballen. Trenerne
for jentelag vil også få tilbud om tettere
oppfølging enn det de øvrige trenerne får, dersom
de ønsker det.
Det skal alltid etableres rene jentelag i Just IL, og
jentene skal, så langt det er mulig, få disponere
banene selv, når de har trening. For å kunne stille
lag, kan årskull slås sammen. For årskull som
starter opp fotballag «sent», må laget vurdere om
det meldes på seriespill første sesong, eller om
man ønsker å prioritere trening og deltakelse i cuper det første året. I slike tilfeller vil Just IL dekke
deltakelse i flere cuper enn de to cupene alle lag for dekket i løpet av et år.
Jenter som ønsker det, kan også, som et ekstratilbud for motiverte og «modne» spillere, få tilbud om
å trene sammen med guttelag, når dette er formålstjenlig og forholdene ligger til rette for dette.
Jentefotball- og rekrutteringsansvarlig i fotballgruppa må, sammen med fotballgruppas styre, legge
opp til hyppige jentearrangement for å øke jenterekrutteringen. Det bør også inngås samarbeid med
fotballkretsens jentefotballansvarlige. Innad i Just IL må det også jobbes med å inngå et tett samarbeid
med håndballgruppa, som er den gruppa som for tiden rekrutterer flest jenter til idrettslaget, slik at
undergruppene ikke konkurrerer med hverandre om de samme spillerne.

2.1. Verdisett på feltet:
I fotballgruppa i Just IL skal vi ha
tilpassede treninger som ivaretar
spillernes modnings- og
ferdighetsnivå (differensiering)!

I fotballgruppa i Just IL følger vi retningslinjene til NFF og etterstreber at prinsippet om
tredeling ivaretas. På den måten legger vi forholdene til rette for alle. Det betyr at treninger, så langt
det lar seg gjøre, bør legges opp slik at en spiller trener:
•
•
•

1/3 av tiden med og mot spillere som har kommet lengre enn en selv,
1/3 av tiden med og mot de som er på samme nivå som en selv
1/3 av tiden med og mot spillere som ennå ikke har kommet så langt i sin spillerutvikling.

Dette gir bedre læringseffekt, ikke minst knyttet til mesterlære, og dermed også økt trivsel.
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I fotballgruppa i Just IL har vi som målsetting å ha en så differensiert treningshverdag som mulig.
Differensiering handler om hvordan vi kan dele inn treningsgruppa og tilpasse treningen til den
enkelte. For det første: Alle trenger ikke å gjøre det samme på trening. Når vi driver pasningstrening,
kan vi variere avstand og pasningstype etter de ulike spillernes erfaring og nivå. Vi kan organisere tre
øvelser med ulik vanskelighetsgrad og fordele spillerne ut fra hva de har mest behov for. Eller vi kan la
noen drive skuddtrening mens andre arbeider med pasninger. For det andre: Differensiering handler
ikke først og fremst om å dele gruppa inn i «de gode» og «de mindre gode». Differensiering er å
individualisere treningen innenfor rammen av laget.

2.2. Verdisett på kamp:
Fotballgruppa i Just IL følger NFFs
retningslinjer for barne- og
ungdomsfotball i kamper og i
turneringer.

2.2.1. Barnefotball (seks til tolv år)
Just IL skal i barnefotballen, dersom det er mulig, stille lag i alle aldersklasser for gutter og så mange
jentelag som mulig. Lag meldes på seriespill fra og med syvårsklassen. Det startes opp lag for alle nye
skoleklasser samme høst som de begynner på skolen. Dersom det er foreldre som er villige til å ta på
seg trenerrollen, kan Just IL starte opp med fotballtreninger for aktuell årsklasse våren før de begynner
på skolen. Fokus på treningene for disse, skal da være lek og moro.
Fotballen i Just IL skal drives etter NFF sin breddefotballformel: Trygghet vs. utfordringer + Mestring
= Trivsel og utvikling. Just IL skal gi alle barnefotballspillere utfordringer på sitt eget nivå, men også gi
dem utfordringer ved differensiering og ved å la dem få hospitere hos eldre lag/spillere med høyere
ferdigheter. Treningene i Just ILs barnefotball skal være differensierte etter følgende formel: 1/3 av
tiden skal spilleren trene sammen med spillere med bedre ferdigheter, 1/3 av treningstiden skal
utføres sammen med spillere på samme nivå og 1/3 av tiden skal spilleren trene sammen med spillere
på lavere nivå.
Sportsplanen for barnefotballen tar utgangspunkt i lag som har eksistert sammen siden de var sju år.
For lag som har startet opp på et senere tidspunkt, må kravene selvfølgelig tilpasses det nivået laget
har.
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Ekstratilbud i trening og kamp – hospitering
Barnefotballen i Norge har breddeformelen (Trygghet vs. utfordringer + Mestring = Trivsel og
utvikling) som sin ledetråd. Barn modnes, lærer og utvikler seg i ulikt tempo. Fotballgruppa i Just IL
skal derfor tilby ulike former for ekstratreninger for
spillere som er motiverte for mer trening. I
aldersgruppen 6 – 9 år bør det legges opp til en ekstra
frivillig treningsøkt i uka, flere lag må gjerne gå
sammen om denne. I tillegg skal det i perioden medio
april til medio september, gis et lørdagstilbud for alle
spillere i barnefotballgruppa, Just IL sine
«fotballørdager». For aldersgruppa 10 år og oppover
kan det gis tilbud om to frivillige ukentlige økter. Det
anbefales at flere lag går sammen om disse.
For å få tilpassede utfordringer til alle, vil fotballgruppa i Just IL åpne for at bestemte årganger skal
kunne få melde på et ekstra lag i årsklassen over, eventuelt kan en årsklasse være med på å danne
grunnlag for lagpåmelding i eldre årsklasser. Kriteriene for å delta på et slikt lag, skal være modenhet
i «hodet og beina», fair play og treningsiver. Ekstratilbudet skal ikke være et eksklusivt tilbud til noen
få, men laget skal brukes som en motivasjonsfaktor for enda mer trening og utvikling. Etablering av
slike lag krever god kommunikasjon mellom fotballgruppa, trenere, foreldre og spillere.
Treningshospitering
For spillere som har kommet langt ferdighetsmessig og i modenhet, bør det gis tilbud om
treningshospitering, hvor spilleren(e) får tilbud om å delta med årgangen over. En slik hospitering skal
aldri gå på bekostning av trening med eget lag, så den forutsetter at lagenes treningstider gir rom for
dette. Treningshospitering avtales mellom trenerne på de aktuelle lag.
Kamphospitering
I fotballgruppa i Just IL skal det også være mulig for enkeltspillere å hospitere hos eldre lag i kamp.
Flytsoneprinsippet, og hvor moden spilleren, miljøet og foreldrene er for «å tåle hospiteringen», er
avgjørende for når spillere får lov til å prøve seg på høyere nivåer. Årstrinnslaget spilleren hører
hjemme på, skal imidlertid prioriteres foran ekstratilbudet. Fra og med 10-årsklassene settes
kamphospitering i system. Lag fra 11 år og oppover skal alltid ha plass i kamptropp til to spillere fra
lavere årsklasser. Kamphospiteringen avtales mellom trenerne på de ulike lagene.

2.2.1.1. Inndeling og påmelding av lag for jevnbyrdighet
Jevne lag på årstrinnet
På et årstrinn finner en stor variasjon i modning, motivasjon og ferdighetsnivå. Denne variasjonen
forandres kontinuerlig, og vi voksne må være tålmodige. Ved å være utviklingsorientert og følge
utviklingen til alle spillerne tett, får vi med flest mulig, lengst mulig og best mulig.
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Dersom fotballgruppe i Just IL er så heldige å ha nok spillere til å melde på flere lag innen et årstrinn
skal disse deles så rettferdig som mulig, enten ved å følge allerede eksisterende skiller, f.eks. klasser
fra skolen, eller ved å dele spillergruppa inn i to (eller flere) jevnbyrdige grupper. Ved å ha mangfold i
hvert lag på årstrinnet, vil det bidra til både trygghet (spille med kamerater) og utfordringer (spille med
de spillerne som har kommet lenger, og med de spillerne som ikke har kommet så langt i
ferdighetsutviklingen). Utgangspunktet for mestring vil da være godt.
Dette er oppskriften for å oppnå trivsel og utvikling. Lagene skal derfor settes sammen etter kriteriene
kameratskap og mangfold i ferdigheter.
For årstrinn med flere lag, er det en forutsetning at de skal ha felles treninger. Det gir et godt grunnlag
for å kunne sette sammen lag med mangfold i kameratskap, ferdigheter og ulike fysiske forutsetninger,
uten å toppe.

Rett nivå på motstand
Får å nå målet om mest mulig jevnbyrdighet i spillet i barnefotballen, skal lag fra Just IL meldes på i rett
nivå i seriespill og cuper/turneringer. Vi ønsker oss flest mulige jevnbyrdige kamper, og melder oss
derfor heller på i et for høyt nivå, enn i et for lavt. Det viktigste er ikke å vinne for enhver pris, men å
ha det gøy og å utvikle oss i sammen.
Det hjelper lite å ha jevnbyrdige lag innad hvis lagene
vi møter har kommet mye lenger eller nettopp har
startet sin fotballaktivitet. Å velge rett nivå er ofte
avgjørende for jevnbyrdighet i kampen. Erfaring fra
tidligere sesonger må være det viktigste kriteriet ved
påmelding. Vant dere nesten alle kampene i fjor, er
det naturlig å melde laget på det høyeste nivået. Har
fjorårets resultater gitt en god blanding av både
seiere, uavgjort og tap, er et nivå på midten det
nivået dere sannsynligvis bør delta på. Ga fjorårets
resultater flest tap, gir det laveste nivået de beste
forutsetningene for jevne og gode kamper. Andre kriterier for nivåvalg for det enkelte årstrinn kan
være:
• Hvor lenge årstrinnet har spilt fotball
• Summen av aktivitetsnivå blant spillerne (egen aktivitet, allsidig aktivitet etc.)
• Summen av aktivitetsnivå i årstrinnet/på tvers av årstrinn
• Å ha jevnbyrdige lag innad i klubben og velge rett nivå på motstander er av avgjørende
betydning for at vi får gode serieoppsett
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Jevnbyrdighet i kamp
Trenerne leder en fotballkamp der fair play, trivsel og utvikling er hovedmålet! Våre spillere og
motstanderlagets spillere skal gjennom en passe dose trygghet og utfordringer mestre ute på banen.
Jevne, tette kamper er resepten for dette. Vi og motstanderlagets trenere må sammen erkjenne at
dette er viktig for utvikling og derfor vektlegge at:
•
•
•

•

Begge lag presser lavt i forsvar slik at angrepslaget får kontroll over starten på angrepet
Vi bruker hodet og justerer litt på laget ut fra stillingen i kampen
Leder et lag med flere mål, lar vi:
• Spilleren som trives som back uten spill i ryggen, utfordres som sentral midtbane.
• Den venstrebeinte spilleren flytte over på høyresiden.
• Midtstopperen spille spiss, og spissen spille midtstopper.
Ligger vi under, lar vi:
• Våre beste spillere utfordre motstanderlagets beste spillere.
• De andre spillerne helst spille i trygge roller.

2.2.1.2. Spilletid
I løpet av en sesong, skal alle spillerne ha tilnærmet lik spilletid. Det kan kun skilles på spilletid basert
på treningsfremmøte, aldri på ferdighet. Alle bør minimum få spilletid tilsvarende en omgang.

2.2.1.3. Trenervett
Som trenere har vi en høy stjerne blant spillerne. Det vi sier, og ikke minst det vi gjør, påvirker både
hodet og beina hos dem. Men også foreldrene ledes - indirekte - av oss, så tenk gjennom og etterlev
disse fire punktene:
1. Har vi smilet på lur, øker sannsynligheten for at resten er i godt humør.
2. Skryter vi, øker sannsynligheten for at resten av gjengen skryter av hverandre.
3. Skryter vi av motstanderlagets prestasjoner, påvirker det både eget lag og motstanderlaget,
og begge lag sine supportere.
4. Gjør vi dommeren god, øker sannsynligheten for at flere gjør det samme.

2.2.1.4. Deltakelse i cuper og turneringer, innenlands og utenlands
«Den overordnet målsetting ved
deltakelse i cuper og turneringer er å
styrke miljøet og samholdet i laget, og
samtidig gi et godt sportslig tilbud
som er med på å utvikle både laget og
spillerne.»
Norges Fotballforbund
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Cuper og turneringer er viktige virkemiddel i fotballgruppa sitt arbeid. For det første er det en fin
mulighet til å gi spillerne mer spilletid. De er også fine virkemiddel når det gjelder hospitering og
differensiering, både ved at spesielt fotballmodne og engasjerte spillere kan hospitere med årsklassen
over, men også ved at lag kan meldes på i årsklassen
over. Sist, men ikke minst, er cuper og turneringer
viktige sosialt og for lag- og idrettslagbygging.
Alle lag får dekket påmeldingsavgifter til to lokale
cuper/turneringer i året. I tillegg anbefales det på det
sterkeste at alle aktuelle lag fra Just IL deltar i Otra ILs
Europris vårcup og Øyestad Ifs Skagerak Cup i august.
Begge disse cupene er gratis, og gir lag fra Just IL
muligheten til å møte lag de ikke vanligvis møter i
seriespillet.
I tillegg ønsker fotballgruppa i Just IL å innføre tre «merkesteiner» i barne-/ungdomsfotballøpet i Just
IL:
•
•
•

G/J 9 skal (kunne) delta på en cup utenfor egen region som innebærer overnatting,
eksempelvis i Telemark eller Rogaland.
G/J 11 skal (kunne) ha som mål å delta på Norway Cup, eller en annen stor cup etter eget valg.
Dersom foreldre- og trenergruppa ønsker det, kan det også legges opp til å reise til Danmark.
G/J 13 skal (kunne) delta på en større cup/turnering i Skandinavia.

Fotballgruppa i Just IL vil gå inn å dekke (deler av) deltakeravgiften på disse cupene/turneringene, mens
lagene selv, i tiden fram mot deltakelse må sørge for å samle inn midler til å dekke øvrige utgifter
gjennom dugnader, kioskvakter o.l. Fotballgruppa i Just IL mener at det er viktig for lag og spillere å ha
noe å se og jobbe fram mot, og at slike «faste» aktiviteter vil være nyttige verktøy i
lagbyggingsprosessen.
Fotballgruppa i Just IL ønsker også, på sikt, å starte opp en egen fotballcup. Vi vil starte forsiktig, med
å invitere til minicuper bygd rundt våre egne lag i løpet av 2017-sesongen, for så å etablere en større
cup over tid.
Fotballgruppa følger NFFs retningslinjer for deltagelse på cuper og turneringer i inn- og utland.
(https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/verdier-og-virkemidler/reisebestemmelser/)

2.2.2. Ungdomsfotball (tretten til nitten år)
Just IL har som målsetting å stille med lag i så mange årsklasser som mulig. Samtidig er det viktigste for
klubben å kunne gi et fotballtilbud til de som ønsker det. På grunn av begrenset rekrutteringsgrunnlag,
vil derfor Just IL ha en politikk på at vi primært stiller med ungdomslag i tre årsklasser: G/J 13 eller 14,
G/J15 eller 16 og G/J 19. Dette for å kunne gi flest mulig ungdom et fotballtilbud i idrettslaget. Ved
store årsklasser kan det selvfølgelig gjøres unntak fra denne regelen.
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Just IL ønsker selvfølgelig å ha så gode lag som mulig, men på grunn av begrenset spillergrunnlag, anser
vi ungdomsfotballtilbudet vårt for primært å være et breddetilbud, i alle fall når det gjelder for de
eldste aldersklassene. Just IL sitt hovedmål for juniorfotballen er å kunne tilby et fotballtilbud for de
som ønsker det. Både for egenproduserte spillere, men også for spillere fra nærliggende klubber som
ikke ønsker å satse like hardt som klubben deres legger opp til, men som likevel har lyst til å fortsette
med fotball.
Samtidig med at Just IL primært er et breddetilbud, skal vi være behjelpelige med å sørge for å legge
til rette for at talentfulle og ambisiøse spillere oppfostret i Just IL, blir loset videre til klubber som kan
gi dem tilfredsstillende utfordringer.

Målsetting
Målsettingen for junioravdelingen i Just IL er primært å gi et fotballtilbud til alle de som ønsker det.
Samtidig ønsker vi å skape best mulige lag og å bygge videre på arbeidet som er gjort i barnefotballen
og således kunne produsere kandidater til sone- og kretslag. Juniorgruppa ønsker også å produsere
spillere som blir aktuelle for idrettslagets seniorlag, både på kvinne og herresiden. Dersom
rekrutteringsgrunnlaget til Just IL endrer seg, vil vi oppgradere målsetningene for klubbens
ungdomsfotballtilbud.

2.2.2.1. Trenings- og kamptilbud
Fotballgruppa i Just IL skal jeg et fotballtilbud til våre ungdomslag, der lagene ledes av kvalifiserte
trenere. I første omgang gir Just IL et tilbud til dem som har lyst til å spille fotball fordi det er gøy, men
som ikke nødvendigvis ønsker å satse eller bruke mye tid
på fotballen. Dersom rekrutteringsgrunnlaget endrer seg,
vil selvfølgelig fotballgruppa i Just IL begynne å tilby
trenings- og kamptilbud både på lavterskelnivå og for
målgruppa som ønsker å bli best mulig i
ungdomsfotballen.
Fotballgruppa i Just IL har som mål å tilby ekstra
spillerutviklingstiltak på tvers av lag og alderstrinn i
ungdomsfotballen (spillerutviklingsgrupper,
fellestreninger, treningsleirer osv.).
Spiller på G(/J)19 skal også gis tilbud om å få spille kamper for seniorlagene våre.

Plan for hospitering i ungdomsfotballen
Flytsoneprinsippet, og hvor moden spilleren, miljøet og foreldrene er for «å tåle hospiteringen», er
vanligvis avgjørende for når spillere får lov til å prøve seg på høyere nivåer. I Just IL er ungdomsgruppa
såpass liten, at vi er avhengige av yngre spillere for å kunne stille lag i ulike årsklasser. Likevel skal
retningslinjene følges.
Når det gjelder spillere på lag som ikke har noen årsklasse over seg i Just IL, bør det søkes løsninger
hos fotballklubber i nærheten, dersom det er behov for treningshospitering for enkelte spillere. Dette
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må gjøres i samarbeid mellom aktuell trener, trenerkoordinator og styret i fotballgruppa, og det må
inngås en skriftlig avtale mellom de to samarbeidsklubbene. Styret i fotballgruppa skal arbeide med å
inngå samarbeidsavtaler med andre fotballklubber, både når det gjelder treningssamarbeid, men også
når det gjelder samarbeidslag for seriespill.

2.2.2.2. Spilletid
De spillerne som tas ut i spilletroppen bør få spille en omgang, men skal minimum få spille en halv
omgang. Treningsfremmøte er viktigste årsak til å skille i spilletid. Yngre spiller som hospiteres inn til
kamp, skal spille minimum en halv omgang.

2.2.2.3. Trenervett
Som i barnefotballen har trenere en høy stjerne blant spillerne. Det treneren sier, og ikke minst det
treneren gjør, påvirker både hodet og beina hos spillerne. Men også foreldrene ledes, indirekte, av
treneren, så trenerne må tenke gjennom og etterlev disse fire punktene:
1. Har vi smilet på lur, øker sannsynligheten for at resten er i godt humør.
2. Skryter vi, øker sannsynligheten for at resten av gjengen skryter av hverandre.
3. Skryter vi av motstanderlagets prestasjoner, påvirker det både eget lag og motstanderlaget,
og begge lag sine supportere.
4. Gjør vi dommeren god, øker sannsynligheten for at flere gjør det samme.

2.2.3. Verdigrunnlaget i den daglige aktiviteten
Klubbens verdier og virkemidler blir implementert i den daglige aktiviteten gjennom:

Ansvarlig for klubbens trenere (eks. trenerkoordinator, trenerutvikler, sportslig leder eller
lignende funksjon)
Trenerkoordinator/ Trenerutvikler:
En sportslig administrativ rolle som innebærer å følge opp fotballgruppas sportslige plan. Har ansvar
for trenerforum og sikrer at det er god aktivitet og at god differensiering blir ivaretatt på alle årstrinn.
Trenerkoordinatoren styrer i tillegg hospiteringsordningene i klubben.
Dette er trenernes trener i klubben. Har også ansvar for oppfølging og veiledning på feltet gjennom
lagsbesøk og veiledning i praksis.
Trenerforum:
En klubb som er i førersetet, ser hvor viktig det er å ha flere møteplasser og tiltak som går på tvers av
både årstrinn, kjønn og funksjoner. En slik møteplass kan være jevnlige trenerforum, der du og
trenerkollegene dine kan dele erfaringer og lære av hverandre. Slike møteplasser gir også klubben
mulighet til å forankre sportsplanen hos dem som legger til rette for aktiviteten – trenerne. Gjennom
et trenerforum kan klubben få forankret og skapt en felles forståelse for de verdier, mål og virkemidler
klubben arbeider etter.
I tillegg kan implementering av verdier og virkemidler skje gjennom:
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«Fadderordninger»
Fadderordninger bør organiseres gjennom ansvarlig for fotballgruppas trenere. Fotballgruppa skal
sørge for at trenerne får god oppfølging på «feltet». Oppfølgingen bør berøre:
•
•
•
•

Organisering av økta
Veiledning av spillerne
Kampledelse
Verdisett i praksis

Foreldremøter
Fotballgruppa skal sørge for at de ulike lagene gjennomfører foreldremøte før hver sesong hvor
følgende tema bør være med:
•
•
•
•

Fotballgruppas verdisett
Lagets kjøreregler på og utenfor banen
Årsplan
Kommunikasjon foreldre <-> fotballgruppe/idrettslag

Idrettslagets hjemmeside
Fotballgruppas verdier og virkemidler skal ligge lett tilgjengelig på idrettslagets hjemmeside.

3. Aktivitet
3.1.

Fotballgruppa i Just IL skal følge NFFs prinsipper for læring og trivsel.

Dette innebærer at treneren følger disse metodiske og pedagogiske «grepene» når en skal
organisere trening for de ulike årstrinnene:

3.1.1. Læringsteoretisk utgangspunkt/Trenerens tilnærming til spiller og lag
Det skal legges til rette for opplevelse og læring gjennom god fotballaktivitet i forenklede
spillsituasjoner. Aktiviteten i seg selv gir muligheter til å prøve og å feile, observere med- og motspillere
og prøve på nytt i nye situasjoner. Spillerne erfarer og mestrer gradvis spillsituasjonene. Dette skjer
uten trenerens detaljerte instruksjoner. Visst er trenerne der, dels for å legge opp aktiviteter og dels
for å justere aktivitetene dersom de ikke fungerer optimalt. Men først og fremst er de der for å
forsterke og skryte når spillerne lykkes. Det viser seg at denne læringsformen gir best resultater. Den
motsatte innfallsvinkelen er å lære gjennom øvelser fjernt fra spillet, med valg og utførelse nærmest
styrt fra treneren. Denne type tilnærming har i mange idretter vært dominerende. I fotball skjer læring
i selve spillsituasjonen. Treneren introduserer og forsterker læringsmomenter på forhånd og
underveis. I aktivitetene som er anbefalt i de nasjonale rammeplanene, har vi imidlertid lagt vekt på
mye læring gjennom spillet:
•
•

Vi forenkler spillsituasjonen gjennom å bruke færre spillere.
Vi forsterker gjennom å legge inn betingelser i spillet, for eksempel touchbegrensninger,
sonespill og ved kast; igangsetting bakfra.
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•

Vi tilpasser spillsituasjonen slik at vanskelighetsgraden for spillerne er ulik. Spillere med liten
erfaringsbakgrunn må få mye tid og rom for å se alternativene. Spillere med større
erfaringsbakgrunn må få mindre tid og rom for at de skal utvikle seg.

Forenkling, forsterkning og tilpasning kan kombineres med en problembasert tilnærming fra oss
trenere, det vil si at spillerne gjennom spørsmål og «veiledning» fra oss utfordres til å finne egne og
gode løsninger i ulike spillsituasjoner. Denne erfaringsbaserte læringen gjennom spillesentrert
fotballaktivitet og en mer veiledende trenertilnærming gir bedre forutsetninger for å utvikle spillernes
evne til å gjøre gode handlingsvalg til beste for laget sitt.
Spillets egenart tilsier at en spillesentrert tilnærming er den
beste ferdighetsutviklingen både for enkeltspilleren og laget i
forsvar og angrep. Vi sitter i førersetet internasjonalt med en
slik læringstilnærming. De store fotballnasjonene, som
Nederland, Spania og Tyskland, gjør det på samme måte.

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

Kom raskt i gang med treningen.
Organiser treningen slik at det blir flyt i aktivitetene og få unødvendige pauser.
Unngå stillestående «køer».
Pass på at ingen «melder seg ut» og passiviseres.
Hvilke gruppestørrelser og -inndelinger er hensiktsmessige?
Bruk ballen i så mye av aktivitetene som mulig.

3.1.3. Spesifisitetsprinsippet
Spesifisitetsprinsippet er grunnleggende for all læring. Spesifisitet i læring er ikke det samme som
«spesialisering», men handler om det faktum at du blir bedre til det du øver på. Kort sagt, øvelse gjør
mester. Skal du bli bedre til å spille fotball, må du først og fremst øve på å mestre den typen situasjoner
som er særpreget for fotballspillet. Det er dette vi kaller spesifisitetsprinsippet, og det vil si at vi legger
vekt på funksjonelle treningsøvelser, altså at det er godt samsvar mellom det som skjer i kampen, og
innholdet i treningene.

3.1.4. Gjenkjenning og variasjon
Læring i fotball – å bli bedre til å skape og løse spillsituasjoner – er avhengig av at spillerne kjenner
igjen typiske situasjoner som oppstår i kamp. Da kan de utvikle evnen til å bevege seg lurt og handle
fornuftig i situasjonene. For uerfarne er det vanskelig å kjenne igjen de karakteristiske
spillsituasjonene. De blir gjerne stående rådville, eller de handler vilkårlig. For å bli bedre til å
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gjenkjenne og mestre situasjonene trenger de å erfare situasjonene på ny og på ny. De må kort og godt
få mye øving i slike tilpassede spillformer, slik vi beskrev under spesifisitetsprinsippet. Slik trening i en
bestemt spillform kaller vi «repetisjon uten gjentakelse» – siden treningen i seg selv gir variasjon av
betingelsene. Variasjonen kommer av at situasjonene aldri blir helt like, fordi spill - motspill aldri kan
forutbestemmes fullt ut. Motspillerens handlinger vil være bestemmende for om det er lurt av
ballføreren å sentre eller å føre ballen videre. Trenere må også balansere hensynene til funksjonalitet
og til variasjon i videre forstand. På den ene siden bør vi tenke funksjonalitet i treningen. På den andre
siden bør ikke treningen bli ensformig. Hvis vi gjør det samme på treningen hver gang, blir aktiviteten
etter hvert kjedelig og lite stimulerende for spillerne.

3.1.5. Jevnbyrdighet
I fotball vil jevnbyrdig motstand fremme både mestring og ferdighetsutvikling. Når vi spiller mot noen
som er langt bedre enn oss, opplever vi lite mestring siden vi sjelden får til det vi prøver på. Er vi på
den andre siden totalt overlegne motstanderen, er det altfor lett å få til det vi prøver på. Det kan gi
mestringsfølelse, men fører i liten grad til læring og utvikling. Jevnbyrdighet mellom lagene gir begge
parter en bedre tilpasset utfordring. Spillerne må gjøre sitt beste for å få det til, men det er ikke gitt at
de lykkes. Betydningen av jevnbyrdighet gjelder både på lags- og individnivå: Det at motstanden er
hensiktsmessig tilpasset, gir de beste betingelsene for individuell utvikling. Trenere kan overføre dette
til treningsfeltet: Hvordan skape jevnbyrdig motstand i spilleøvelser? Hvordan balansere
forutsetninger og utfordringer når vi trener på delferdigheter? Hvordan differensiere på ulike måter
slik at den enkelte og gruppa møter omgivelser som er godt tilpasset spillernes ferdigheter? Husk at
fotballspill dreier seg om å mestre motstand. En av trenerens utfordringer er derfor å skape
jevnbyrdige spill - motspill- situasjoner på treningsfeltet.

3.1.6. Differensiering
Differensiering handler om hvordan vi kan dele inn treningsgruppa og tilpasse treningen til den
enkelte. For det første: Alle trenger ikke å gjøre det samme på trening. Når vi driver pasningstrening,
kan vi variere avstand og pasningstype etter de ulike spillernes erfaring og nivå. Vi kan organisere tre
øvelser med ulik vanskelighetsgrad og fordele spillerne ut fra hva de har mest behov for. Eller vi kan la
noen drive skuddtrening mens andre arbeider med pasninger. For det andre: Differensiering handler
ikke først og fremst om å dele gruppa inn i «de gode» og «de mindre gode». Fotballferdighet er
sammensatt, og spillerne kan ha ulike styrker: Noen er hurtige, andre taklingssterke, andre igjen kan
være tekniske med ball eller ha stor arbeidskapasitet. Og laget har bruk for ulike typer! Differensiering
vil si å ta utgangspunkt i den enkeltes styrker og/eller svakheter og å lete etter måter å organisere
treningen på som er gunstig både for den enkelte og for laget. Differensiering er å individualisere
treningen innenfor rammen av laget. Treneren bør tenke differensiering både når det gjelder
organisering, øvelsesutvalg og læringsmomenter. Målet er å oppnå både trivsel og ferdighetsutvikling
for alle – både for dem som har kommet langt, og for dem som ikke har kommet så langt i sin utvikling.
Å gjøre dette på en god måte krever både planlegging, utprøving og øving fra trenerens side. Husk:
Start i det små, og differensier i deler av økta.
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3.1.7. Utviklingsplaner (økter) knyttet til spillernes og årstrinnenes alder, utviklingstrekk og
modning
Barn og ungdom har ulike perspektiv både på aktivitetene, omgivelsene og spillet. Og et helt annet
perspektiv enn vi voksne. De ser ofte situasjonene på en annen måte, legger merke til andre ting og
overskuer ikke den samme helheten. Dessuten kjennetegnes barn og ungdom av at de stadig utvikler
seg – de modnes både motorisk (kroppslig), intellektuelt og sosialt. Og utviklingen skjer ikke like fort
og på samme tid for alle. Unger på samme alder kan være svært forskjellige. Dette må tas hensyn til
ved utarbeidelse av klubbens utviklingsplaner.

3.1.7.1.

Læringsmål

Læringsmomentene nevnt under er ment som retningslinjer og er ikke uttømmende på noen måte,
men det er ikke hensiktsmessig å oppsummere alle varianter av hva man må trene på med tanke på
pasninger, vendinger osv.
Seks til åtte år:
Utespiller
Hva skal læres: Kontrollere ballen,
Hvordan: Øvelser for å kontrollere ballen - føre, stoppe, pasninger, mottak, skudd.
Ballen er målet!
Keeper
Alle skal prøve.
https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/verdier-og-virkemidler/med-spillets-ide-i-spill--ogkampdimensjonen-mot-8-ar---barnefotball/
Åtte til ti år:
Utespiller
Hva skal læres: Målrettede handlinger med ball
Hvordan: Kontrollere ballen – basisferdigheter med ball - teknisk repertoar, ballføring, pasninger,
vendinger, mottak, innsideskudd.
Ballen er middelet!
Keeper
Hva skal læres: Kontrollere ballen.
Hvordan: Øvelser for å stoppe og holde ballen. Utkast (trilling), utspark, koordinering, fallteknikk.
Alle må få prøve - Mestring og lek – Regler
https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/verdier-og-virkemidler/med-spillets-ide-i-spill--ogkampdimensjonen-mot-10-ar---barnefotball/
Elleve og tolv år:
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Utespiller
Hva skal læres: Utvikle basisferdigheter og forståelse.
Hvordan: Hurtig kontroll på ballen, målrettede handlinger med ball, utvikle teknisk repertoar,
bevegelse og samhandling, en mot en-ferdigheter, tempo i ballbehandling.
Tempo og kvalitet
Keeper
Hva skal læres: Utvikle basisferdigheter, feltarbeid, fallteknikk, koordinasjon, balanse og styrke og
forståelse.
Hvordan: Individuell ferdighetstrening keeper, men viktig at keeper også får være med som
utespiller.
Egen oppvarming, utvikle selvstendighet i treningen – keepertrener?
https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/verdier-og-virkemidler/med-spillets-ide-i-spill--ogkampdimensjonen--mot-12-ar---barnefotball/
Tretten og fjorten år:
Utespiller
Hva skal læres: Videreutvikle basisferdigheter og forståelse – rolleutvikling.
Hvordan: Hurtig kontroll på ballen, målrettede handlinger med ball, utvikle teknisk repertoar,
bevegelse og samhandling, en mot en-ferdigheter, tempo i ballbehandling.
Individuell ferdighetstrening – Fotballbevegelser.
Momentene fra aldersgruppen 11-12 år skal videreutvikles og perfeksjoneres
Keeper
Hva skal læres: Basisferdigheter.
Hvordan: Spesiell keepertrening, bevisstgjøring av rolle, taktiske valg (når bokse, holde, kaste, spille
langt ut), utgangsposisjon, bevegelse.
Femten og seksten år:
Utespiller
Hva skal læres: Videreutvikle basisferdigheter og forståelse – rolleutvikling.
Hvordan: Videreutvikle ferdighetene som beskrevet, hurtigere ballbehandling, en til en-ferdigheter,
Samhandling, ballbesittelse-øvelser, spilleprinsipper, lagorganisering.
Keeper
Hva skal læres: Tekniske og taktiske ferdigheter
Hvordan: Som yngre årganger, men mer fokus på dirigering av forsvaret og rolle som førsteangriper.
Ungdomsfotballen:
I ungdomsfotballen vil vi også inkludere fysisk trening, som styrketrening og sprint- og
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kondisjonstrening, i våre økter. Dette gjøres både for å få inn variasjon i treningene, men også for å
styrke basisferdigheter og å drive skadeforebygging.
I ungdomsfotballen gjør også puberteten sitt inntog, noe som gjenspiller seg i spillernes ulike
utviklingsnivå. I pubertetsperioden er det viktig at det tas hensyn til spillernes ulike utvikling, og at det
tas hensyn til hva puberteten gjør med kroppen mens den pågår. For mer informasjon, se:
http://www.olympiatoppen.no/om_olympiatoppen/aktuelt/media44266.media.

18
3.1.7.2.

Retningslinjer og planer

Fotballgruppa i Just IL følger følgende retningslinjer og planer:
•
•

Nasjonale Rammeplaner for alderstrinnene 6-8 år, 9-10 år, 11-12 år,
Skoleringsplan 6-12 år

(https://no-fotball.s2s.net/readymade-sessions/collections/view/?id=10604&network_id=69)
•

Skoleringsplan 13-19 år

(https://no-fotball.s2s.net/readymade-sessions/collections/view/?id=7943&free=1).
•

Landslagsskolen

(https://no-fotball.s2s.net/readymade-sessions/collections/view/?id=10379&network_id=69)
Trenerne skal gjøre bruk av www.treningsøkta.no og hente tilpassede øvelser derfra.

3.1.7.3.
Treningsfokus og -mengde
Barnefotball
Just IL følger anbefalingene fra NFF, og fokuserer på følgende aktivitetskategorier; «Sjef over ballen»,
«Spille med og mot», «Tilpasset smålagsspill» og «Scoringsøvelser» etter følgende fordeling:
6 - 8 år

9 - 10 år

11 - 12 år

60 minutt

90 minutt

90 minutt

1 -2 (hvorav en frivillig)

2 -3 (hvorav en frivillig)

2 - 3 (hvorav en frivillig)

Sjef over ballen

40 %

30 %

20 %

Spille med og mot

10 %

20 %

30 %

Tilpasset smålagsspill

40 %

40 %

40 %

Scoringsøvelser

10 %

10 %

10 %

Øktas varighet:
Antall økter:
Aktivitet:
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Ungdoms- og seniorfotball
For ungdomslagene fra G/J 13 og 14, legges til rette for to treninger per uke. I tillegg skal det gis tilbud
om en til to frivillige økter i løpet av uken. Tilbudet varieres etter hvor man er i sesongen. For
ungdomslagene fra G/J 15/16 og opp til og med seniornivå, skal lagene ha minimum to treninger per
uke. I tillegg skal det legges til rette for at spillerne kan ha en til to egentreningsøkter i uka. For
oldboys/veteran og fotball fitness/mosjonsfotball legges det opp til en trening per uke.
Treningene til ungdomslagene skal, så langt som det er mulig, følge NFFs skoleringsplan for de ulike
årsklassene.

3.2.

Keepergruppe

Keeperne er en ofte oversett gruppe. Til tross for at vi er en liten fotballgruppe, og ikke har mange
keepere i gruppa, ønsker vi å etablere et eget treningstilbud for keeperne i barne- og
ungdomsfotballen.
Det legges opp til egne ukentlige keepertreninger i periodene før og
etter sesong. Det legges opp til at både interne og eksterne krefter
skal benyttes på disse treningene.
Målet med disse treningene er både å gi våre keepere
keeperrelaterte treninger og å etablere et keepermiljø i
fotballgruppa.

3.3.

Aktivitet, kosthold og søvn!

Fotballgruppa I Just IL ser viktigheten av samhandlingen mellom kosthold, aktivitet
og restitusjon. Vi skal ikke ha et strengt kosthold-, aktivitets- og restitusjonsregime i
gruppa, men vi ønsker, gjennom handlinger og, når spillerne blir eldre, veiledning
innenfor temaet.
Et av de synligste virkemidlene vi benytter oss av, er at vi holder på å innføre frukt
som en naturlig del av trenings- og kampsituasjonen. I første omgang har dette gjort
seg utslag av at vi alltid har frukt som deles ut til spillerne som trener på våre fotballørdager. I tillegg
har det også blitt innført en rutine om at ungdoms- og seniorlagene har med
seg frukt på kamp. I tiden framover, etter hvert som får fullfinansiert
ordningen, vil også frukt bli en
naturlig del av trening- og
kamphverdagen for alle lag. Når
spillerne kommer over i
ungdomsfotballen, vil også kosthold og restitusjon bli
temaer på spillermøter o.l. På samme måte vil kosthold og
restitusjon bli gjort til tema på foreldremøter,
arrangementer og samlinger i idrettslaget.
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Når det gjelder ved deltakelse på cuper og turneringer hvor det er kiosktilbud, forventes det at våre
spillere venter med inntak av kioskvarer til etter at de har spilt sin siste kamp for dagen. Mellom
kampene kan det inntas vann, sjokolademelk (for restitusjon), frukt, grønnsaker, nøtter og brødmat.
Her håper vi at foreldrene kan være med på å se til at dette blir etterfulgt.
Fotballgruppa i Just IL har også etablert en kiosk på Justvikbanen. Tilbudet i denne kiosken skal
gjenspeile fotballgruppas fokus på kosthold, aktivitet og restitusjon, og tilby varer som er i tråd med
vår profil.

4. Spilleformasjoner og -strategier
Fotballgruppa i Just IL har et ønske å spille offensiv fotball, hvor ballen skal gå raskt langs bakken i
lengderetningen. Vi tar utgangspunktet i en offensiv K-4-3-3-formasjon, og formasjonene i barne- og
ungdomsfotballen bygger opp mot denne.

4.1. 3erfotball
I 3erfotballen legges det ikke opp til noen formasjon.

4.2. 5erfotball
I 5erfotball (G/J8 og 9) er det formasjonen K-1-2-1 som skal
benyttes. Spillerne på laget skal få prøve seg i alle posisjoner,
inkludert keeperplassen. Et av læringsmålene er at spillerne
skal lære seg å «holde seg på» sine posisjoner, det skal være et
mål å unngå klyngespill. Bakerste utespiller skal ta det meste av
offensive kast og frispark.
I 5erfotball, bør det være med maks åtte spillere på kamp. Er
det flere spillere i gruppa, bør det meldes på flere lag i årsklassen eller settes opp en plan for rullering.

4.3. 7erfotball
I årsklassene G/J10 og 11 er det 7erfotball som gjelder, og det
er formasjonen K-2-3-1 som skal benyttes. Spillerne på laget i
barnefotballen skal få muligheten til å prøve seg i alle
posisjoner, også som keeper, men spillerne skal begynne å finne
«sine posisjoner». Lag fra Just IL skal søke å spille en offensiv og
underholdende fotball, med rask ballforflytning langs bakken i
lengderetning. Ballen skal ut på flankene og legges inn foran
mål. Det skal, til enhver tid, søkes å skape overtallssituasjoner.
I ungdoms- og voksenfotballen benyttes spillerne i de posisjonene som anses mest hensiktsmessig,
både ut i fra lagets behov og ut i fra spillerens ferdigheter.
For å gi alle spillere mest mulig spilletid, anbefales det maks 10 spillere med på kamp per lag. For de
mest utviklede spillerne, bør det gis tilbud om kamp- og treningshospitering hos de yngste
ungdomsfotballagene.
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4.4. 9erfotball
9er lag benyttes som hovedspillform i G/J12 og 13. Formasjonene
K-3-3-2 eller K-4-3-1 (med defensiv sentral midtbane og offensive
backer) skal i utgangspunktet benyttes. Lag fra Just IL skal søke å
spille en offensiv og underholdende fotball, med rask
ballforflytning langs bakken i lengderetning. Ballen skal ut på
flankene og legges inn foran mål. Det skal, til enhver tid, søkes å
skape overtallssituasjoner. Treneren(e) styrer hvilke posisjoner
spillerne skal ha, men skal være åpne for spillernes ønsker.
For å kunne stille lag i 9er- og 11erfotballen, vil Just IL måtte aktivt
gjøre bruk av hospitering og, ved behov, måtte slå sammen
årganger.
Kamptropp bør ikke bestå av mer enn 12-13 spillere, for å sikre
mest mulig spilletid for alle.

4.5. 11erfotball
I 11erfotball er det K-4-3-3 som er hovedformasjonen. Lag fra Just
IL skal søke å spille en offensiv og underholdende fotball, med rask
ballforflytning langs bakken i lengderetning. Ballen skal ut på
flankene og legges inn foran mål. Det skal, til enhver tid, søkes å
skape overtallssituasjoner. Spillerne har sine faste
roller/posisjoner.
Kamptropp bør ikke bestå av mer enn maksimalt 15-16 spillere, for å sikre mest mulig spilletid for alle.
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5. Seniorfotball
Just IL ønsker også å ha seniorlag i fotball, både for å gi et sportslig
tilbud til voksne medlemmer, men også for at de yngre spillerne i
idrettslaget skal kunne ha noe å strekke seg etter. Vi ønsker at det
skal være mulig å spille for Just IL gjennom hele sin karriere som
fotballspiller.

5.1. Herrer senior
Just IL har som målsetning å ha et attraktivt seniorlag, både for
egenproduserte spillere, men også for spillere fra andre klubber.
Just IL har som kortsiktig mål (innen 2020-sesongen) å etablere seg i toppen av regionalt nivå seks, det
vil si å rykke opp til og å etablere seg i dagens 5.divisjon. På lenger sikt er målet for Just IL å etablere
seg på nivå fem i seriesystemet. Just IL skal være en attraktiv klubb for fotballspillere i regionen.
Formasjon og spillestil: Just ILs herrelag skal spille 1-4-3-3. De aldersbestemte lagene spiller alle i
formasjoner som bygger opp mot dette. Just IL ønsker en spillestil som resulterer i attraktivt
angrepsspill. Målet er at ballen skal spilles hurtig langs bakken i lengderetning. Spillerne har spesialisert
seg på ulike posisjoner.
Organisering: Laget skal ledes av kvalifiserte trenere. Just IL er opptatt av spillermedvirkning, så vi
forutsetter et aktivt og deltakende spillerutvalg. Før hver sesong utarbeider trenere og spillerutvalg en
sportslig årsplan som skal følges og eventuelt revideres i løpet av sesongen.

5.2.

Damer senior

Just ILs mål med å ha et damelag, er primært å ha et aktivitetstilbud
for voksne spillere. Sekundært mål er å ha kvinnelige forbilder for
yngre spillere i idrettslaget. På sikt ønsker likevel Just IL å etablere et
11-lag for damer senior gjennom å være et attraktivt lag for lokale
kvinnelige fotballspillere som ønsker å spille aktiv fotball.
Formasjon: 1-2-3-1/1-4-3-3: Ballen skal gå hurtig langs bakken i
lengderetning. Offensivt orientert. Spillerne har spesialisert seg på
ulike posisjoner.
Organisering: Laget skal ledes av kvalifiserte trenere. Just IL er opptatt av spillermedvirkning, så vi
forutsetter et aktivt og deltakende spillerutvalg.

5.3.

Old boys og veteran

Just IL ønsker å ha et sportslig tilbud til alle aldersgrupper. Derfor ønsker fotballgruppa også å tilby det
sportslig tilbud til eldre aldersgrupper. Just IL sin målsetning er å stille både med et oldboys- og et
veteranlag.
Formasjon: Oldboys- og veteranlag følger retningslinjene som ligger til grunn i resten av fotballgruppa
og skal etterstrebe å spille K-2-3-1.
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5.4.

Fotball fitness/lavterskeltilbud

Just IL skal også tilby lavterskeltilbud, enten innendørs eller utendørs, dersom dette lar seg gjøre
innenfor tildelte treningstider. Et slikt tilbud skal aldri gå på bekostning av våre tilbud til barn og
ungdom, men dersom det lar seg gjøre, skal Just IL legge til rette for slik aktivitet.

6. Dommere
Just IL ønsker å ha kvalifiserte dommere til å dømme alle Just IL sine
hjemmekamper. Dette gjøres ved å etablere en dommergruppe.
Alle spillere tilbys klubbdommerkurs fra det året de fyller 13 år.
Etter endt kurs vil de få tilbud om å dømme barnefotballkamper,
5er og 7rtkamper opp til og med 12 år. For å dømme 5erkamper
(G/J 7 – 10), må man være fylt 13 år. For å dømme 7erkamper (G/J
11 og 12), må man ha fylt (minimum) 15 år. Fotballgruppa vil
honorere klubbdommerne med 100,- for 5erkamper og 150,- for 7erkamper. Fra og med det året
klubbdommerne har fylt 15 år, oppmuntres de til å utdanne seg til rekruttdommere. Fotballgruppa i
Just IL dekker utdanningskostnader og sørger for tilstrekkelig utstyr
til dommerne.
Dommerkoordinator har ansvaret for dommergruppa.
Fotballgruppa legger til rette for regelmessige dommersamlinger,
og legger også til rette for å integrere dommerne i resten av
gruppa.

7. Roller i og rundt lagene
Alle lag i fotballgruppa i Just IL skal ha følgende roller besatt i og rundt sine lag.
•

•

Hovedtrener: Hovedtreneren har det sportslig ansvarlig for laget/treninger. Hovedtrener skal
ha deltatt på barnefotbalkveld og ha, eller være villig til å ta grasrottrener delkurs, tilpasset
årsklassen i løpet av sesongen. Dersom et årstrinn har flere lag, er det hovedtreneren som har
det overordnede ansvaret for lagene. Må framlegge politiattest på lagene G/J 6 – 19. For
oldboys og fotball fitness/mosjonsfotball er det ikke krav om trener.
Assistenttrener(e): Hvert lag må minimum ha en assistenttrener. Assistenttreneren(e) må
minimum ha deltatt på barnefotballkveld, men bør også ha grasrottrener delkurs, tilpasset
årsklassen. Dersom et årstrinn har flere lag, har som regel en av assistenttrenerne hovedansvar
for et av lagene i kampsituasjon. Assistenttreneren(e) skal ellers assistere hovedtreneren. Må
framlegge politiattest på lagene G/J 6 – 19. For lagene G/J 19 og senior, er det ikke krav om
assistenttrenere, selv om det anbefales. For oldboys og fotball fitness/mosjonsfotball er det
ikke krav om trener. Når det gjelder assistent-/hjelpetrenere for barnefotballagene,
oppfordres det på det sterkeste å rekruttere blant spillerne på ungdomslagene.
Erfaringsmessig kan dette få positive virkninger både for spillerne på barnefotballaget og for
spilleren(e) som hentes inn til oppgaven. Det skaper også gruppesamhørighet på tvers av
lagskillene.
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•

•

•

Lagleder: Laglederen har ansvaret for det organisatoriske på laget. Denne rollen kan innehas
av en av trenerne på årstrinnet, men det anbefales at den innehas av en egen person.
Laglederen må ha deltatt på barnefotballkvelden. Må framlegge politiattest på lagene G/J 6
– 19. For lagene G/J 19 og senior, er det ikke krav om lagleder, selv om det anbefales.
Oldboyslag må ha en person som har det administrative ansvaret.
Foreldrekontakt: Foreldrekontakten(e) er kontaktperson(er) mellom foreldregruppa og
lagledelse/klubbstyre. (Rollene som foreldrekontakt og lagleder kan innehas av en og samme
person, men det anbefales at disse innehas av ulike personer.) Ved eventuelle konflikter eller
kritikkverdige forhold innad i laget, er det foreldrekontakten som skal være talsperson for
spiller- og/eller foreldregruppa. Foreldrekontakten skal også ta saken videre, enten til
fotballstyret eller til hovedstyret, dersom problemet ikke løses på lagsnivå eller at
alvorlighetsgraden tilsier det.
Fadder: Fotballgruppa i Just IL jobber med å få til at alle barnefotballag skal ha faddere fra
seniorlagene. Faddernes oppgaver er å innimellom dukke opp på barnelagets kamper og
treninger.

Roller som dugnadsansvarlig, ansvarlig for sosiale aktiviteter og liknende kan også fylles.
For tolvåringene kan det også være aktuelt å nedsette/utnevne et spillerutvalg, som kan være
spillernes talerør opp mot lagledelsen. I ungdomsfotballen skal alle lag ha en kapteingruppe/et
spillerutvalg, og tolvåringen kan få en forberedelse til dette.
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Krav til trenerne
Fotballgruppa i Just IL ønsker kvalifiserte trenere. Vi har derfor nedfelt krav til utdanningsnivå. Disse
kravene kan skjematisk skisseres slik:
Hovedtrener

Assistenttrener(e)

Grasrot- Grasrot- Grasrot- GrasrotGrasrot- Grasrot- Grasrot- GrasrotBarne- Ungdoms- trener
trener
trener
trener Barne- Ungdoms- trener
trener
trener
trener
fotballfotballdelkurs delkurs delkurs delkurs fotball- fotballdelkurs delkurs delkurs delkurs
kveld
kveld
1
2
3
4
kveld
kveld
1
2
3
4

G/J 6

Ja

Ja

G/J 7

Ja

Ja

Ja

Bør

G/J 8

Ja

Ja

Ja

Bør

G/J 9

Ja

Ja

Ja

Ja

Bør

G/J 10

Ja

Ja

Ja

Ja

Bør

G/J 11

Ja

Ja

Ja

Ja

Bør

G/J 12

Ja

Ja

Ja

Ja

Bør

G/J 13 - 14

Ja

Ja

Ja

Ja

Bør

G/J 15 - 16

Ja

Ja

Ja

Ja

Bør

G/J 19

Ja

Ja

Ja

Ja

Bør

Senior

Bør

Oldboys
Fotball
fitness
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8.

Forventninger

Hva kan forventes av de ulike aktørene i Just IL sin fotballgruppe? Her kommer en (ikke komplett)
oversikt:

8.1. Forventninger til Just IL
Hva kan forventes av Just IL:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8.2.
•
•
•
•
•
•

8.3.
•
•
•
•
•
•
•

Just IL sørger for treningstider til alle lag.
Just IL sørger for å melde alle lag p til seriespill, og sørger for at alt av avgifter er betalt.
Just IL sørger for at alle med ansvarsforhold i fotballgruppa har fremvist gyldig politiattest.
Just IL holder alle lag med drakter, spillerne får egne strømper og shorts, mens
draktoverdelene deles ut og samles inn ved hver kamp.
Just IL sørger for utstyr til alle lag, baller, lagbager, førstehjelpsutstyr og annet nødvendig
utstyr.
Just IL sørger for at alle trenere får et trenersett, bestående av treningsbukse, treningsjakke
og Just-genseren.
Just IL sørger for at det avholdes barnefotball- og ungdomsfotballkveld i klubbens regi.
Just IL dekker utgiftene til trenerutdanning, C-lisens, for alle fotballtrenere.
Just IL sørger for nødvendig utstyr for klubbdommere, kampverter og andre ressurspersoner.

Forventning til trenere og lagledere
Det forventes at trenerne stiller forberedte og i god tid til treninger.
Det forventes at trenerne og lagledere har framvist gyldig politiattest.
Det forventes at trenerne og laglederne, etter beste evne, følger sportsplanen.
Det forventes at trenerne gir alle spillere utfordringer tilpasset eget nivå.
Det forventes at trenerne og laglederne behandler alle spillere på samme måte, det skal
roses langt mer enn det rises, det skal være gøy å spille fotball.
Det forventes at trenerne og laglederne sørger for at medlemskap i Just IL er i orden.

Forventning til spillerne
Det forventes at spillerne møter ferdig skiftet i god tid før treningene begynner.
Det forventes at spillerne alltid stiller med nødvendig utstyr, og alltid bruker leggbeskyttere.
Det forventes at spillerne gir beskjed i god tid dersom de ikke kommer på trening eller kan
komme på kamp.
Det forventes at spillerne forholder seg til Fair Play, og har skrevet under på Just IL sin Fair
Play-kontrakt.
Det forventes at spillerne følger med på hva trenerne sier og gjør sitt beste for å følge
instruksjonene som blir gitt.
Det forventes at spillerne oppfører seg ordentlig mot hverandre, trener, dommere og andre
involverte.
Det forventes at spillerne behandler Just IL sitt utstyr på en ordentlig måte og hjelper til å
rydde ut og inn utstyr i forbindelse med trening og kamper.
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8.4.
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

Forventning til foreldre

Vi forventer at foreldre møter opp på trening og kamp – barna ønsker det.
Vi forventer at foreldre gir oppmuntring til alle spillerne – ikke bare ditt eget barn.
Vi forventer at foreldre gir oppmuntring i medgang og motgang.
Vi forventer at foreldre respekter treners bruk av spillere og instruksjoner – seriøse innspill
kan dere gi etter kamp eller trening.
Vi forventer at foreldre ser på dommeren
som en veileder og respekter dommerens
avgjørelser.
Vi forventer at foreldre stimulerer og
oppmuntrer sine barn til å delta – ikke
press!
Vi forventer at foreldre spør om kampen
var morsom og spennende – ikke bare om
resultatet.
Vi forventer at foreldre sørger for riktig og
fornuftig utstyr, men ikke overdriv.
Vi forventer at foreldre viser respekt for klubbens arbeid – delta på foreldremøter,
dugnader og liknende.
Vi forventer at foreldre tenker på at det er barna som spiller fotball – ikke de!
Vi forventer at foreldre viser respekt for andre – ikke røyk på sidelinja.
Vi forventer at foreldre husker at barna gjør som de gjør – ikke som de sier.
Vi forventer at foreldre sørger for at medlemskap og treningsavgift betales innen angitt
frist.
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