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Konnerud Fotball - Status og veien videre!
«Sammen om noe» er klubbens slagord. Målet vårt er ikke bare å utvikle fotballspilleren, men hele
mennesket!
For at vi skal kunne nå dette har vi det siste halvåret utviklet det vi mener er en enkel og god sportsplan
i Konnerud Fotball. Denne sier litt om hvilke ambisjoner, holdninger, målsettinger, prioriteringer og
idealer som gjelder i klubben vår.
Konnerud Fotball er en del av Konnerud idrettslag (KIL). Fotballgruppa har et eget styre og organiserer
for tiden over 750 aktive barn og ungdom, jenter og gutter i alderen 6 – 18 år. I tillegg kommer klubbens
seniormiljø som i skrivende stund teller i overkant av 50 utøvere.
Vi stiller med totalt 90 lag i seriesystemet og er med det en av Østlandets største klubber. Det er nå 16
år siden Konnerud Fotball i «moderne tid» utviklet sin første sportsplan. Høsten 2015 vedtok man å
engasjere et sportslig utvalg, bestående av sportslig leder, trenerutvikler og en spillerutvikler for å sikre
en fortsatt god utvikling av den sportslige plattformen. Herunder å utarbeide en ny sportsplan i
samarbeid med et utvalg av dagens trenere.
Sportsplanen skal være en støtte og et verktøy for alle involverte i Konnerud Fotball, både
trenere/ressurspersoner, foreldre/foresatte og utøvere.
Styret i klubben oppfordrer barn, unge og voksne på Konnerud til fortsatt å engasjere seg i idretten, og
gjøre en innsats for å opprettholde et sunt, godt og oversiktlig oppvekstmiljø i bydelen. Konnerud
fotball er en betydelig aktør i lokalsamfunnet og vi kan være med på å forme gode holdninger og verdier
også utenfor den grønne matta.
Samtidig vil vi oppfordre alle om å vise at de setter pris på det arbeidet som utføres av klubbens
trenere/ressurspersoner - for å gi ditt og andres barn et godt sportslig tilbud.
Styret i Konnerud Fotball, benytter anledningen til å takke alle for arbeidet som hver dag gjøres på
treningsfeltet!
For Konnerud Fotball
Fred Løwe, Leder.
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Innledning v/sportslig leder
Konnerud fotball anno 2016 kjennetegnes av fremgang og ny giv. Og ikke minst positivitet! Det må
være lenge siden Konnerud Fotball kunne skryte av å ha så mange ressurssterke folk under samme
paraply. Denne fremgangen både sportslig og administrativt fører også med seg en økt interesse både
for fotballgruppa generelt, men også for klubbens spydspiss, A-laget.
Vi Konnerudfolk liker å skryte av oss selv, idretten vår og den fantastiske plassen vi bor. Men i
selvransakelsens navn må vi stikke fingeren i jorda og vi erkjenne at vi er en «liten» breddeklubb tett
på både den ene og andre storklubben med alt det fører med seg. Historien har lært oss at når det
kommer til stykket er vi avhengige av oss selv, vi er primært et produkt for og ikke minst av
Konnerudfolk. Konnerudbakkene rennes ikke ned av spillere fra områder rundt som ønsker å kjøre opp
på «haugen» for å spille ball. Den lykken vi skaper må vi med andre ord i stor grad skape selv! De senere
årene har vi dessverre sett et større renn ned de berømte Konnerudbakken, eller Hagatjernbakkene
for den saks skyld, med spillere som tidlig går til toppklubb eller annen breddeklubb.
Vi i Konnerud Fotball ønsker å gi et godt tilbud til alle, også de som vil noe ekstra med fotballen. Ved
enkelte endringer og nye tilbud som beskrives senere i dette dokumentet ønsker vi å sørge for et så
godt utviklingsmiljø at 11-12 åringen ikke trenger å flytte på seg for å bli en god fotballspiller, men
trene sammen med kompisene på stedet spilleren bor, samtidig som «proffdrømmen» ikke trenger å
bli noe fjernere av den grunn. Når spilleren eventuelt blir så god at vi ikke lenger har et godt nok tilbud
på vedkommende skal vi «dytte» vedkommende til toppklubb.
Det har gått ti år siden forrige sportsplan, situasjonen klubben er i nå er noe annerledes. Behovet har
vokst frem for en revidering, og den hviler du nå øynene på. Sportsplanen er betydelig kortet ned,
forenklet og er tenkt å gjelde for en periode på tre år, frem til 2019. Da skal den revideres og
forhåpentligvis utvikles. Det er fra forfatternes side et ønske om at den skal være enkel å ta i bruk, et
hjelpemiddel. Ikke minst skal den være et virkemiddel for at alt som skjer i Konnerud Fotball skal ha en
rød tråd! Det skal ikke være tilfeldig hvordan fotballopplæringa på Konnerud er. Hvordan du er trener,
eller hvordan du utvikler deg. Klubben vil og skal bidra til at denne blir best mulig, gjennomtenkt og
gjennomarbeida! Vi skal samles om noe. I Konnerud fotball skal vi skal dra i samme retning. Vi håper
at nettopp dette dokumentet skal bidra til det.
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Sportslig struktur – Konnerud Fotball
Konnerud IL
Konnerud IL er et av Norges største idrettslag. Idrettslagets verdier skal gjennomsyre all
den organiserte i idretten på Konnerud; uansett gruppe. Idrettslaget har en sportslig
leder med det overordnede, sportslige ansvaret for alle klubbens grupper.
Sportslig leder har det overordnede ansvaret, i samarbeid med de ulike gruppene, for at
alle klubbens trenere har vært innom idrettslagets trenerkurs, skrevet under på
trenerkontrakter og levert gyldig politiattest.

Sportslig utvalg
Sportslig leder i Konnerud IL leder et sportslig
utvalg som består av de sportslige lederne i hver
særgruppe.

Sammen skal de bidra til en samkjørt
gjennomføring og videreutvikling av
idrettslagets felles verdier.

Konnerud Fotball
Fotballgruppa er den største særgruppa i Konnerud IL. Konnerud Fotball ledes av et
styre og har én administrativt ansatt i en 50 prosent stilling. Styret har utnevnt et
sportslig utvalg bestående av en sportslig leder, trenerutvikler og spillerutvikler, som
har ansvar for innholdet i klubbens sportsplan og implementering av denne i klubben.
Sportslig leder har det overordnede ansvaret for sportslig utvalg.
Sportslig leder har det helhetlige, sportslige ansvaret for
Konnerud, derunder flyt mellom årganger og hospitering.
Konnerud IL mener at trenerens rolle er utrolig viktig element for
å oppnå målene vi ønsker for de som driver med idrett i
Konnerud. Trenerutvikleren har ansvar for å legge til rette for
dette på en best mulig måte i fotballgruppa, blant annet
gjennom trenerkurs og trenerforum og oppfølging (med fokus på
barnefotballen).
Spillerutvikleren skal sørge for at spillerne i Konnerud som vil noe
ekstra (uavhengig av ferdighetsnivå) skal få ekstra oppfølging,
med særskilt ansvar for aldersgruppen 10-14 år. Blant annet ved å
gjennomføre ulike tiltak. Spillerutvikler har også ansvar for
innhold i blant annet fotballcampen.
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Mål for Konnerud Fotball
Konnerud Fotball er i rivende utvikling. Samtidig må vi alltid være villig til å se etter forbedringer og
sette oss mål som vi jobber etter. Hovedmålet for idrettslaget er at Konnerud bli et kunnskapsrikt,
inkluderende og levende idrettslag. Fotballgruppa stiller seg helhjertet bak disse målene og ønsker å
jobbe mot et sterkt og samlet idrettslag med felles verdigrunnlag, der man utvikler både idrettsutøvere
og mennesker.
Under er det beskrevet hva Konnerud fotball mener er viktig for at vi skal nå disse målene hos oss.
Derunder ligger det noen viktige prinsipper/idéer for oss, nemlig hvordan vi ser for oss klubben,
konnerudspilleren og konnerudtreneren skal bli, gitt optimal utvikling. Samtidig vil det videre i
dokumentet bli presentert delmål og resultatmål som vi ser nødvendig for at vi i Konnerud fotball skal
bli kunnskapsrike, inkluderende og del av et levende miljø.

Kunnskapsrikt
Konnerud Fotball skal dyrke frem spillere, trenere og ledere som ønsker å tilegne seg ny kunnskap og
reflektere rundt opplevelsene man møter hver dag, på treningsfeltet og på kamp. Gjennom dette skal
vi skape en felles kultur for kunnskap som bygger opp under de andre målene og skaper en bedre
utvikling av fotballspillere og mennesker.


Vi ønsker å utvikle spillere som forstår hva som skal til for å utvikle seg som fotballspiller, og
som reflekterer rundt dette i hverdagen. Konnerud Fotball håper deretter at kunnskapen de
opparbeider seg skal tilbakeføres ved at spillerne engasjerer som trenere og instruktører når de
blir eldre.



Vi ønsker trenere som reflekterer og stiller spørsmål rundt man må ta og har tatt for å kunne
forbedre seg. Trenerne er utviklingsorienterte i det de sier og gjør.



Miljøet rundt lagene, inkludert ledere og foreldre, har en felles forståelse om hvilke verdier og
prinsipper man styrer etter for å skape en optimal utvikling for alle i spillergruppa.

Inkluderende
Konnerud skal ha inkluderende miljø der man blir tatt godt imot uansett bakgrunn, ferdighetsnivå,
fysiske forutsetninger eller hvor mye man ønsker å satse. Vi skal ha plass til alle! Samtidig må vi sørge
for at vi også tar vare på de som har ambisjoner og vil noe ekstra med fotballen, uten at vi ødelegger
gode miljø og kameratgjenger av den grunn. Klubben må sørge for klare retningslinjer, gode
rammebetingelser og god oppfølging av trenere og spillere for å skape inkluderende miljøer.

Levende
Det skal skje noe i Konnerud Fotball. De som er med i fotballgruppa skal føle at de er med på et lag,
men også som del av en klubb. Kameratskap, samhold og engasjement skapes gjennom at man møtes
også utenfor trening og kamp, ikke fordi man må, men fordi man synes det har en merverdi.
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Utviklingsoversikt – Konnerud Fotball
Klubbutvikling
Klubben skal skape rammebetingelser som
legger til rette for best mulig utvikling av
menneske og spiller gjennom:





God flyt for spillerne i start- og
overgangsfaser
Gode fysiske rammer som baneforhold og
utstyr
Gode arenaer for samhold og utvikling

Konnerudspilleren
Konnerudspilleren skal være kunnskapsrik og
ha eierskap til egen utvikling gjennom:





Grunnleggende fotballglede og
entusiasme
Bevissthet rundt de valg man tar på og
utenfor banen
Tilstedeværelse når man deltar

Konnerudtreneren
Konnerudtreneren skal være flink med mennesker,
reflektert og nysgjerrig gjennom å:




Ta vare på og se hele spillergruppen
Være bevisst på hvordan man skaper god flyt
og relevant aktivitet i økta
Bruke tilegnet og ny kunnskap til å utvikle
seg selv
7

Klubbutvikling
Konnerud Fotball skal skape en best mulig ramme for utvikling – av menneske og spiller
(menneskeutvikling, spillerutvikling og aktivitetsglede)

Utviklingsmål for klubben
Dette er mål som klubben sentralt må tilrettelegge for at det skapes et best mulig rammeverk for at
hvert enkelt lag, hver enkelt trener og hver enkelt spiller kan nå de målene vi har satt for Konnerud
fotball.

Gode fysiske rammer
- Konnerud Fotball skal sørge for at lag har gode forhold til trening og kamp gjennom gode baner og
sørge for at trenere har det utstyr og materiell de trenger for å gjennomføre en god økt.
- Konnerud Fotball skal sørge for at kamper blir en god opplevelse for alle involverte ved blant annet å
organisere med kampverter.

God flyt i «overgangsfaser»
- Konnerud Fotball skal tilrettelegge for god flyt i ulike overgangsfaser som i spillerens første møte med
organisert fotball, overgang mellom ulike nivåer (5’er, 7’er, 11’er), deltakelse i flere organiserte idretter
og sosiale overganger som for eksempel skolebytte.
-> Vi ønsker å gjøre dette gjennom aktiv oppfordring og deltakelse i årgangsmøter arrangert av
idrettslaget, tidlig involvering fra klubben i de ulike overgangene og tett kontakt med spillere, trenere
og foreldre.

Gode utviklingstiltak fra klubben
- Konnerud Fotball skal tilrettelegge for gode utviklingstiltak i klubben. Klubben skal spille en sentral
rolle i å forme kunnskapsrike spillere, trenere og foreldre med et felles sett av holdninger og verdier.
Det skal i så liten grad som mulig være tilfeldigheter som avgjør om det å spille fotball på Konnerud er
en god opplevelse eller ikke.
-> Klubben skal bidra til dette gjennom å skape Konnerudspilleren og Konnerudtreneren, med klare
mål for hva som ligger i begrepene. Dette skal man klare gjennom en tydelig formulert trenerkontrakt,
obligatoriske klubbinterne trenerkurs, trenerforum og ulike spillerrettede tiltak. Klubben ønsker også
å arrangere samlende fellesarrangementer som skaper et levende fellesskap.
- Konnerud Fotball skal fra sentralt hold være klokkeklare på hva som forventes av holdninger og
verdier fra spillere, trenere og foreldre. Blant annet gjennom tett dialog og deltakelse på lag- og
årgangsmøter. Tydelige forventningsavklaringer vil være avgjørende og står sterkere om det kommer
fra klubben sentralt. Store og solide miljøer gir gode rammebetingelser for spillernes utvikling.
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Klubbutvikling

Verdier og holdninger i Konnerud Fotball
Konnerud fotball skal kjennetegnes av noen grunnverdier. All aktivitet i regi av fotballgruppa skal ha
som grunnprinsipp at barna skal kjenne på fotballglede. Vi SKAL legge til rette for at fotball er morsomt
å drive med. Fotballgruppa skal også være inkluderende. Det er plass til absolutt alle, og alle som driver
med fotball i regi av Konnerud skal bidra til å skape et miljø der vi ser og tar var på hverandre. I tillegg
ønsker vi nysgjerrige individer som ønsker å utvikle seg som spillere, trenere og som mennesker.

Trenervettregler
1. Jeg er her for spillerne, ikke for meg selv.
2. Jeg ser og hører meg selv «utenfra» og spillerne «innenfra».
3. Jeg velger å være positiv, for jeg vet at min oppførsel – både positiv og
negativ – smitter over på andre.
4. Jeg påvirker både spillerne mine, «benken» min, dommeren,
motstanderlaget og publikum gjennom positiv språkbruk og kroppsspråk.
5. Jeg ønsker å være et godt forbilde for spillerne mine og en god ambassadør
for fotballen og klubben min.
6. Gjennom Fair play -møtet er jeg med på å skape en god fotballopplevelse for
alle.
7. Jeg samarbeider med motstanderlagets trener om å skape jevnbyrdighet i
kampen.
8. Alle er like mye verdt. Jeg sprer både spilletid og oppmerksomhet.
9. Jeg er utviklingsorientert og veileder spillerne mot neste spillsituasjon. Jeg
gjør dommeren god og henger meg ikke opp i dommeravgjørelser.
10.Jeg er forberedt på at temperaturen kan bli høy, men jeg, «benken» min og
spillerne mine skal takle det positivt og konstruktivt.

Foreldrevettregler
1. Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens
og klubbens verdisyn.
2. Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet.
3. Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet,
trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge.
4. Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner
og Fair Play.
5. Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas
med trener og klubb i etterkant.
6. Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!
7. Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du
en god medspiller!
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Klubbutvikling

Spillestil i Konnerud Fotball
I Konnerud ønsker vi ikke å legge føringer for en fast formasjon som skal spilles i klubben. Vi oppfordrer
heller til at man er modig, og dermed setter lag og spillere ut av komfortsonen. Konnerud ønsker å
utvikle spillere med fotballforståelse og fleksibilitet som kan justeres ut fra ulike situasjoner, som til
enhver tid oppstår på i en fotballkamp. For stor grad av låste strukturer og mønstre mener vi derfor er
uheldig for spillernes utvikling.
Konnerud ønsker derimot å ha noen felles føringer for hvordan et Konnerud-lag skal spille og fremstå.
I Konnerud skal det være underholdende og morsomt å spille fotball – en offensiv innstilling.

Lagene skal gjøre banen så liten som mulig uten ball og så stor som mulig med ball:
 Konnerud ønsker å ha ballen i laget for å skape rom og/eller ubalanse, og angriper lynhurtig
når dette har oppstått.

 Konnerud ønsker å presse høyt for å vinne ballen raskt tilbake. Ved ubalanse skal man angripe
raskt, men hvis motstanderen er i god balanse ønsker man å ta vare på ballen for deretter å
bearbeide motstanderen.

 Dersom motstanderen har kontroll over ballen skal Konnerud-lag samle seg og komme i
balanse i en valgt presshøyde med små avstander mellom lagdelene.

«Med ball skal man diktere spillet. Uten ball kontrollerer man rommet» - Arrigo Sacchi
For barnefotballen skal det i svært liten grad fokuseres på lagstruktur. Der er hovedmålet å utvikle
individuelle ferdigheter, lagånd, samt glede ved fotball og aktivitet. Spillerne bør allikevel utvikle en
forståelse av spillets grunnleggende dynamikk og sin rolle som del av et lag. Når spillerne blir eldre, og
banen de spiller på blir større, bør man også trene mer på individuelle ferdigheter som nyttiggjøres når
man senere skal trene mer på lagets stil og struktur. Det være seg ferdigheter i individuelt press og
bevegelse uten ball (ut av pasningsskygge og bevegelser som skaper rom for andre).
En grundigere gjennomgang av hvilke ferdigheter som bør trenes når blir presentert i kapitlene om
«Konnerudspilleren» og «Konnerudtreneren».

«Helt mekaniserte lag er ubrukelige fordi de blir rådville når de
mister manuset. Men jeg liker heller ikke de lagene som kun
venter på at enkeltspillere skal inspirere dem. For når høyere
makter ikke har skrudd de på, er lagets skjebne fullstendig i
motstanderens hender.»
- Marcelo Bielsa
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«Konnerudspilleren»
Konnerudspilleren som idé skal være et mål for all spillerutvikling og trening som drives i Konnerud
Fotball. Samtidig skal idéen brukes for alle årganger som en veiledning for hva som bør stå i sentrum i
treningsarbeidet på fellestreninger og i egentrening.
Det skal være et tilbud for alle som vil spille fotball på Konnerud, uavhengig av hvor mye man vil satse.
Da må man også respektere at enkelte ikke er like opptatt av eierskap til egen utvikling – uten at det
trenger å være en motsetning. Konnerudspillerens verdier skal derimot gjelde for absolutt ALLE som
spiller fotball i med Konnerud-drakt.

Konnerudspillerens verdier
Konnerudspilleren skal være holdningssterk og kjennetegnes ved gode verdier. I fokus står Fair Play og
respekt.
Respekt skal vises lagkamerater og trenere hver eneste trening. Inkludering, varme og positivitet skal
kjennes av alle som er del av et treningsmiljø på Konnerud. I kamp skal også motstandere og dommer
respekteres. Etter kamp skal alle motstanderlag sitte igjen med en følelse av at Konnerud Fotball har
lag med gode holdninger og gode mennesker.

Konnerudspillerens eierskap
Forståelse, bevissthet og tilstedeværelse skal kjennetegne Konnerudspilleren:


Konnerudspilleren skal utvikle god forståelse for selve fotballspillet. Spillet som helhet, med
angrep-, forsvar- og overgangsspill. Samt forståelse for egen rolle i spillsituasjon.



Bevissthet rundt egen utvikling er et annet sentralt kjennetegn ved Konnerudspilleren. Spilleren
blir gjennom flere år i Konnerud mer og mer ansvarlig for egen utvikling som fotballspiller.
Konnerudspilleren er i stand til å arbeide på egenhånd, samt i treninger med laget.



100% tilstedeværelse kjennetegner alle gode idrettsprestasjoner. Samtidig tror vi det
kjennetegner alle gode treningssituasjoner. Det er viktig at Konnerudspilleren er tilstede i nuet
slik at han kan prestere, og dermed utvikle seg både under fellestreninger, egentrening og
kamp.

Konnerudspillerens ferdigheter
Konnerud Fotball har utarbeidet noen sentrale ferdigheter basert på rolle i kampsituasjoner. Disse er
de ultimate målene for Konnerudspillerens ferdigheter i kampsituasjon. Disse finner du i
rollebeskrivelsene.
Enkle retningslinjer for hvordan vi mener man bør trene og arbeide for å utvikle disse finner du i
utviklingstrappa. Samtidig finner du kjennetegn og sentrale retningslinjer for arbeid med forskjellige
årskull i beskrivelsene av disse.
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Konnerudspilleren

Utviklingstrapp for Konnerudspilleren
I utviklingstrappa for Konnerudspilleren finner du enkelt hvilke ferdigheter som bør stimuleres ved
ulike årstrinn. Utviklingstrappa må for trenere sees i sammenheng med det som presenteres under
«Konnerudtreneren» og beskrivelse av aldersårgangene som kommer senere i dokumentet. Dette gir
bare en oversikt over noen av de viktigste punktene.
Alderstrinn
6-7 år

Kamparena
5’er

Mål
1. Grunnleggende
ballbehandling
2. Stimulere koordinasjon og
motorikk
3. Skape forståelse for spillet

Treningsfokus
Lekpreget trening med mye
ballinvolvering.
Sjef over ball-øvelser for å
utvikle basisferdigheter.

8-9 år

5’er

Kortpasning og mottak med
begge bein. Involvere seg uten
ball. Smålagsspill for gi
spillerne mange repetisjoner.

10-12 år

7’er

1. Videreutvikle
ballbehandling
2. Fortsatt stimulere
koordinasjon og motorikk
3. Videreutvikle
spillforståelse
1. Kunne passere motspiller
med ball
2. Utvikle retningsbestemt
kortpasningsspill

13-14 år

9’er

1. Videreutvikle
retningsbestemt
pasningsspill
2. Utvikle gode driblere,
pasningsspillere og
førsteforsvarer

Spill eller spill-like øvelser med
retning.
Øvelser 1 mot 1/ 2 mot 2.
Påbegynne rolleforståelse for
flere roller.

15-16 år

11’er

Utvikle rollespesifikke spillere
og etablere tydelig offensiv og
defensiv spillestil og forståelse
for denne.

17-19 år

11’er

1. Utvikle rolleforståelse
2. Videreutvikle
enkeltferdigheter knyttet
opp mot spillernes roller i
spill
1. Utvikle lagspillere, med
god forståelse for
fotballspillet
2. Utvikle selvstendige
spillere
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Øvelser 1 mot 1 / 2 mot 2.
Pasning/mottak med begge
bein, korte og lenger
avstander.
Smålagsspill med retning og
mye involvering.

Spille/prestere i et kollektiv.

Konnerudspilleren

Rollebeskrivelser for Konnerudspilleren

Keeper:
BASIS





Grep
Fallteknikk
Feltarbeid
Komfortabel med
å ha ball i beina

MENTALT



Posisjonering
Kommunikasjon

FYSISK




Spenst
Styrke
Reaksjonsevner

Back:
BASIS



1 mot 1 defensivt
Pasninger og
innlegg

MENTALT




FYSISK

Posisjonering

Markering

Timing/vurdering 


Hurtighet
Balanse
Styrke
Utholdenhet

Stopper:
BASIS



1 mot 1 defensivt
Pasninger

MENTALT




Posisjonering
Markering
Kommunikasjon

FYSISK




Balanse
Styrke
Hurtighet

Sentral midtbane:
BASIS




MENTALT

1 mot 1

Mottak og pasning 
Ballbehandling



Posisjonering
Orienteringsevne
Timing/vurdering
Kommunikasjon

FYSISK





Hurtighet
Balanse
Styrke
Utholdenhet

Kantspiller:
BASIS





1 mot 1 offensivt
Pasninger og
innlegg
Ballbehandling i
høyt tempo
Avslutninger

MENTALT




FYSISK

Bevegelse uten

ball

Timing/vurdering 
Offensivt innstilt

Hurtighet
Balanse
Utholdenhet

Angriper:
BASIS



Ballbehandling i
høyt tempo
Avslutninger

MENTALT




FYSISK

Bevegelse uten

ball

Offensivt innstilt
Timing/vurdering
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Hurtighet
Balanse

Konnerudspilleren
Rollebeskrivelsene som er satt i denne oversikten er ment å gi en pekepinn på viktige ferdigheter og
egenskaper man bør ha i ulike posisjoner, men dette er ikke hugget i stein og mye kan kompenseres
for med klokskap og forståelse. Husk også at man ikke bør innarbeide roller for tidlig, og at utvikling i
ulike roller kan være med på å stimulere ulike ferdigheter. En fysisk og hurtig spiller bør for eksempel
utfordres i andre roller enn bare som «bakromspiss».

Tiltak for å skape «Konnerudspilleren»


Drive et strukturert treningsarbeid, med trenere som ønsker å skape «Konnerudspilleren» og
har en klar idé om hvordan de skal gjøre det gjennom trenergjerning. Trenerutvikling er derfor
det kanskje viktigste spillerutviklingstiltaket.



Klubben skal sette i gang gode og nyskapende spillerutviklingstiltak.



Gi et godt tilbud til de som viser at de vil noe med fotballen. Uavhengig av ferdighetsnivå.



Klubben ønsker å kvalifisere seg til interkrets for G/J14 og G/J16 for å sikre best mulig
utviklingshverdag, men dette må ikke gå utover den utviklingsorienterte tankegangen.



Etablere en god hospiteringsordning hele veien fra G/J13 til A-lag (se egen del om hospitering).



Hjelpe spillerne i møtet med andre utviklingsarenaer som Strømsgodset TF, idrettslinjer og
Fotballkretsen.



Tilrettelegge for godt samarbeid og overganger med andre idretter. Ett idrettslag!



Klubben skal jobbe hardt for at rammene rundt hvert enkelt lag er så godt som mulig for at
spillerne kan utvikle seg positivt

Gjennom aktiv deltakelse i Konnerud Fotball skal barn og ungdom oppleve en positiv utvikling som de
kan ta med seg videre og tilbakeføre til nye generasjoner når de blir eldre. Konnerudspilleren skal
bringe med seg en positiv tilstedeværelse og ha en positiv innflytelse på de rundt seg. En av de viktigste
faktorene for dette er at klubben tilstreber å ha så gode miljøer og trenere som mulig.
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«Konnerudtreneren»
Gode trenere er en av de viktigste faktorene for at vi skal lykkes. Konnerud skal ha trenere som tar
innover seg og følger de overordnede prinsippene som er satt av idrettslaget og fotballgruppa fra
sentralt hold1. Gjennom dette skal man utvikle gode fotballspillere og gode mennesker som utvikles
positivt i et trygt fellesskap. Konnerudtreneren skal hjelpe spillerne til å bli «Konnerudspilleren» og
bidra til at målene som klubben har satt lykkes, blant annet ved å være utviklings- og
oppgaveorienterte.

Konnerudtrenerens overordnede verdier
Konnerudtreneren forstår at de aller færreste som spiller vil kunne leve av det og har som grunnverdi
at fotball skal være gøy, samtidig som man legger til rette for at de som vil bli gode skal kunne bli det i
Konnerud. I Konnerud skal vi ha trenere ikke organisatorer. Gjennom aktiv coaching skal man stimulere
spillernes:
Individuelle utvikling ved å stimulere både hode og kropp. Spillerne skal gjennom gode øvelser og
coaching utvikle bedre kroppsbeherskelse og koordinasjon. Mestring- og fremgang skal gi spillerne
selvtillit og selvinnsikt i hva som kreves for egenutvikling. Treneren skal være klokkeklar på hvilke
holdninger og verdier som forventes og hjelpe spillerne til å omfavne disse. Treneren skal legge rammer
og bidra til at spillergruppen blir samlet, der hvert individ finner styrke i fellesskapet.
Bevegelsesglede ved å organisere treningen godt med øvelser som spillerne liker. Lekpregede øvelser,
eller øvelsesvariasjoner, kan også gi veldig god spillerutvikling. Fotball skal være gøy og treneren bør
se og lytte til spillerne, smile, stille spørsmål, oppmuntre og rose. Eliminasjon av stress og angst gir
bedre utvikling og mer glede. Treningen skal bidra til at spillerne ønsker å trene på egenhånd.
Spillerne må også utfordres for å trives og utvikle seg (70-80 prosent «vellykkede handlinger» omtales
ofte som ideelt); om man mislykkes ofte blir man frustrert og demotivert, mens om man treffer hver
gang blir det for enkelt og rutinepreget. Begge tilfeller gir fall i intensitet og konsentrasjon.
Fotballutvikling ved godt organiserte treninger, med gjennomtenkte øvelser og gode individuell
påvirkning på hver enkelt spiller. Konnerudtreneren skal tenke progresjon og differensiering på trening
for at alle spillerne skal utvikles ut fra det nivået de er på. Ved å tenke utvikling (langsiktig) og ikke
resultat (kortsiktig) skaper man en god arena for utvikling og stimulanse av alle de tre hovedpunktene.

Konnerudtreneren - I kamp og på treningsfeltet
Konnerudtreneren legger til rette for best mulig utvikling for barna gjennom positiv coaching og
tilstedevære for absolutt alle. Alle gis like muligheter, men nivået tilpasset den enkeltes ferdigheter.
Treneren tilstreber seg å være et forbilde, og er klokkeklar på forventningene det knyttes til at både

1

Trenerkontrakt (derunder punkter i Barneidrettsplakaten og Ungdomsidrettsplakaten i Konnerud IL) som alle trenere
skal ha underskrevet.
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Konnerudtreneren
spillere OG foreldre også etterlever Konnerud Fotballs verdier. Trening og kamp tilrettelegges basert
på Konnerud Fotballs sportsplan; alltid med mål om utvikle spillerne basert på Konnerudtrenerens
overordnede verdier. Konnerudtreneren evaluerer egne økter og handlinger med et ønske om
kontinuerlig læring og forbedring.

Treningsøkta – progresjon og tankesett
Målet med treningsøkta er å bidra til den utviklingen som er nevnt på forrige side, også i henhold til
Konnerudspillerens utviklingstrapp, og det skal gjøres for absolutt alle. Treningsøkta skal tilrettelegges
slik at de får utfordringer tilpasset sitt nivå. Det er derfor viktig at økta er godt planlagt og satt i
sammenheng med periode- og årsplaner. Det er svært viktig å påpeke at de som ønsker å bli gode i
fotball må få tilført mengdetrening gjennom å dra på løkka på egenhånd. Det viktigste med
treningsøkta er ikke repetisjoner, men veiledning, rettledning og kontekst. Når de er på løkka må de
vite hva de skal øve på og hvordan de skal øve på det:

Grunnleggende ferdighet

Utviklingsfasen

Kontekst (helhet)

Den ønskede utviklingen for noe man ønsker å utvikle tar utgangspunkt i at man ønsker mestring på et
punkt før man går videre (70-80 % «vellykkede handlinger»), og skal til slutt ende opp som en forbedret
del av spillet. Men selv om man ønsker progresjon, så kan det være lurt (for hele gruppa eller for
enkeltspillere) i blant å gå et steg tilbake i prosessen dersom man ikke er på riktig mestringsnivå.

Grunnleggende ferdighet
Uansett hvilken ferdighet man ønsker å utvikle i løpet av økt, det være seg pasning (innside, utside,
vrist osv.) skudd, kollektivt og individuelt press eller kommunikasjon, så må man først jobbe inn riktig
teknikk/utøvelse. 10 000 timer med repetisjon hjelper lite om man gjør det feil hver gang. Her MÅ
Konnerudtreneren inn å coache med én gang. Ikke fortell de hvordan det skal gjøres, men vis (bruk
gjerne spillere som gjør det riktig til å vise). Skap gode bilder og deretter spillere som jobber med
hvordan noe skal utføres, uavhengig av resultatet av utførelsen (riktig utførelse gir best resultat flest
ganger). Konnerudtreneren må sørge for å gi Konnerudspilleren de riktige verktøyene for å bli
oppgaveorientert – også når de trener på egenhånd!

Utviklingsfasen
En fotballkamp er en flytende organisme: Ballen, samt mot- og medspillere beveger seg, og en situasjon
er gjenkjennelig, men aldri 100 % lik. Derfor, når spillerne mestrer den grunnleggende ferdigheten
godt, så må man begynne å introdusere fotballspillets «kaotiske elementer» inn i øvelsen. Det finnes
mange ulike måter å gjøre dette på:
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Tempo: Kanskje det mest elementære grepet, som bør utvikles og utfordres så raskt spilleren mestrer
den grunnleggende ferdigheten.
Avstand/Banestørrelse: Hvorvidt man bør endre på avstandene avhenger av hva man ønsker å utvikle.
Enkelte ganger kan det å endre avstand by på utfordringer (pasninger), men innenfor en grense (f.eks.:
Det er lite fruktbart å øve på innsidepasninger med 50 meters avstand). Bane-/områdestørrelse kan
justeres dersom det blir for lite plass (spillerne får det ikke til) eller for mye plass (det blir for enkelt og
intensiteten faller).
Randomisert tilnærming: Dette handler om å tilføre ulike elementer til øvelsen som likner eller har
overføringsverdi til kampsituasjoner. Det kan være å innføre ulike vinkler og gjerne ulikt innad i øvelsen
eller fra gang til gang (i motsetning til å gjennomføre med en statisk, rett linje), hindringer eller
begrensninger av ulike slag (som hvor pasningen må spilles eller i hvilken retning førstetouchen må gå)
eller regler (annen hvert bein, 1 eller 2 touch, kun lov til å slå til en med grønn vest osv.). Spillerne må
brytes ut av repetitive mønstre og tilpasse seg ulike kampsituasjoner som stadig forandrer seg.
Treneren bør i større grad coache spillerne på at det man ønsker å utvikle fungerer bra som en del av
helheten, ikke kun det man ønsker å utvikle isolert.
Motstand: Dette er ofte elementet som legges inn til slutt i det vi her kaller for utviklingsfasen, da det
medfører stor grad av kamplikhet. Motstanderelementet kan gradvis introduseres i form av hvor aktivt
det skal involvere seg. Fotball spilles mot en motstanderlag og ferdighetsutvikling i treningen må ta
dette innover seg. Automatiserte bevegelsesmønstre uten motstander kan ofte være et hinder på
fotballbanen fordi man ikke klarer å tilpasse seg ulike situasjoner som «avviker» fra det man har trent
på.

Kontekst (helhet)
Når vi har gått gjennom stegene skal vi til slutt ende opp i en spillsituasjon som likner på kamp. Det å
fremtvinge øvelsessituasjonen (det mange ønsker å utvikle) kan derimot være en god idé, og dette kan
blant annet gjøres ved å justere banestørrelse og antall spillere på hvert lag, eller andre regler som
legges til spillet.

Treningsøkta – Utviklingsfaser og utviklingsområder for ulike
aldersgrupper
De vi trener har ulike forutsetninger, både innad i laget, men også knyttet til alderen. Vi har forsøkt å
gjøre en grov kategorisering av hvilke elementer man er innom i fotballtreninger, og hvor mye det skal
vektlegges for ulike aldersgrupper. Først gjennom en grov oversikt over tre utviklingsfaser, der man i
fase 1 akkurat har starta med fotball, mens man i fase 3 er eller er nære seniorfotballen. Den andre
tabellen gir en mer skjematisk oversikt over aldersgrupper og utviklingsområder (som blir nærmere
gjennomgått).
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Utviklingsfaser
Fase 1
Grunnleggende
ballferdigheter

Fase 2

Motorikk og
koordinasjon

Forståelse
for spillet

Videreutvikling
av
ballferdigheter

Videreutvikling
av motorikk og
koordinasjon

Fase 3
Individet i
spillet
(med og
uten ball)

Ballferdigheter
i kamplik
kontekst

Individet i spillet Posisjonsferdigheter

Lagets
struktur

ALLTID: Idrettsglede, respekt, lagånd og refleksjon
Utviklingsområde

6 - 9 år 10-12 år 13-16 år 16 år og oppover

Forståelse for spillet
Utvikling av individuelle ferdigheter - fysikk og motorikk
Utvikling av individuelle ferdigheter med ball
Utvikling av individuelle ferdigheter uten ball
Lagstruktur
Skal ikke trenes

Lav prioritet

Middels prioritet

Høy prioritet

Forståelse for spillet
Med forståelse for spillet mener vi de grunnleggende tankegangen bak spillet. Hva det vil si å være i
forsvar og angrep, introduksjon til ulike faser av spillet og forståelse for «potensialet i banen» (dybde
og bredde). Vi skiller dette fra de andre områdene fordi det går mer på hver enkelt spiller sin forståelse
for spillet, og er uavhengig av hvilken filosofi en trener ønsker at laget skal spillet etter.
Dette er spesielt relevant for de yngste spillerne som skal lære å forstå helt grunnleggende konsepter,
som avstander mellom med- og motspillere, både med (angrep) og uten (forsvar) ball. Vi ønsker at
barna skal forstå hvorfor og ikke drilles inn i en struktur fordi «det er sånn». Det blir også relevant når
man blir litt eldre i vurderingen av balanse, romforståelse og valg. Forståelse for spillet kan med hell
gjennomføres ved hjelp av øvelser som gjør at barna selv utvikler denne forståelsen.
Samtidig - i barnefotballen understrekes viktigheten å oppfordre til noen grunnleggende prinsipper.
Eksempelvis igangsetting langs bakken fra keeper. Dette må så sees i sammenheng med forståelse for
«potensialet i banen» som blant annet legger grunnlaget for et godt pasningsspill, som at medspillerne
mottar ballen lavt og bredt i banen for å skape rom.

Utvikling av individuelle ferdigheter – fysikk og motorikk
Barn utvikler seg raskt og er i tidlig alder veldig mottakelige for læring. Det er viktig at også
fotballtreningene stimulerer denne utviklingen, og kanskje spesielt når det gjelder balanse og
koordinasjon. Øvelser som bidrar til at barna kan utvikle motoriske ferdigheter kommer til stor nytte
på fotballbanen, er skadeforebyggende, men vil også gi barna mer glede av kroppen utenfor
fotballbanen. Dette er spesielt viktig for de yngste aldersgruppene. Slike øvelser kan fint inkluderes
som en del av treningen og det aller beste er om man får innarbeidet det i øvelser som gjøres med ball.
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Fra ungdomsskolealder er innslag av styrketrening rettet mot kjernemuskulatur (mage/rygg) også
anbefalt, men sørg for å utnytte banetiden ved å rette det meste av treningen til øvelser der ball er
inkludert. Dette gjelder også i stor grad kondisjonstrening. Husk at fotball er en intensitetsidrett, ikke
en utholdenhetsidrett, der evnen til å tenke og gjøre valg må stimuleres samtidig som man presser
kroppen. Utholdenhetstreningen skal i størst mulig grad dreie seg rundt spill og øvelser med ball; i hvert
fall dersom man har banetid.

Utvikling av individuelle ferdigheter med ball
Noe av det som er viktigst i tidlig alder er at hver enkelt blir trygg på ballen, komfortabel med å ha
ballen i beina og følelsen av at man kontrollerer ballen – ikke omvendt. Elementære ferdigheter i fotball
som pasning og skudd må også innarbeides. God coaching, med progresjon og individualisering i
treningsarbeidet er utrolig viktig for den videre utviklingen, og er viktig å stimulere tidlig i
utviklingsløpet.
Videreutvikling vil da være å ta i bruk elementene i utviklingsfasen som tidligere nevnt. For ballkontroll
må man videreutvikle med dribleferdigheter (tyngdeoverføring, momentum/timing, finter), samt
skjerming av ball og kroppsstilling ved mottak av ball, som blir viktig når man introduserer
motstandere. For pasninger og skudd kan man følge progresjonsrekka som tidligere er forklart, men
også med variasjon i pasning- og skuddteknikker.

Utvikling av individuelle ferdigheter uten ball
Utviklingen av individuelle ferdigheter uten ball er svært viktig for at ferdighetene med ball skal komme
godt frem og at lagets struktur skal fungere optimalt. Med ball i laget handler det ofte om å gjøre seg
tilgjengelig for den som har ball, hvor man bør gjøre seg tilgjengelig (avstand og vinkel til ballfører gitt
motstandere, bakrom/mellomrom, osv.) og om man kan bevege seg for å skape rom for andre. Uten
ball i laget gjelder det å beregne avstand til motstander med ball (unngå å bli passert), hvor man skal
lede og hvilke rom/spillere man må dekke for å gjøre hver situasjon så vanskelig og lite farlig som mulig
for motstanderen.
Det er ikke et vanntett skotte mellom ferdigheter uten ball og lagstruktur og forståelse av spillet. Hva
vi ønsker å fremheve er at det i de yngste aldersklassene er viktigere å utvikle trygghet med ballen,
balanse og koordinasjon. Når man utvikler forståelse for spillet vil noen elementer av individuelle
ferdigheter uten ball gjøre seg gjeldende, men dette skal ikke vies mye oppmerksomhet før man blir
litt eldre.

Lagstruktur
Med dette menes treningsarbeid som retter seg mot lagets helhetlige struktur eller struktur i eller
mellom lagdeler. Man bør unngå slik trening i barnefotballen da den i stor grad er resultatorientert og
ikke gir utvikling. Det er viktigere at spillerne utvikler forståelse for hva ulike situasjoner krever og ikke
låses i bestemte avstander og vinkler i tidlig alder. Individuell utvikling (derunder lagmoral og lagfølelse)
skal prioriteres hos barn, noe som vil være en positiv faktor for lagets struktur når spillerne blir eldre.
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Keepertrening i Konnerud Fotball
Konnerud Fotball tilbyr i skrivende stund ikke noe eget spesialisert opplegg for keepere i regi av
klubben. Det oppfordres derimot til at de som ønsker noe mer og har nådd en viss alder, kan delta på
andre keepertiltak i nærområdet som støttes av klubben.
Klubben oppfordrer derimot trenerne til å implementere keepertrening som en del av den vanlige
fotballtreningen. Det er svært mange av ferdighetene som kreves av den moderne keeperen som kan
øves på gjennom deltakelse i ordinær trening:


Koordinasjon, balanse og reaksjonsevner bør stimuleres for alle, og dette vil også komme
keeperen til gode, selv om øye-hånd koordinasjonen som i langt større grad er viktig for
keeperen da kan få mindre oppmerksomhet.



Det å være komfortabel med ballen i beina og ha et pasningsspill som gjør at keeperen aktivt
kan involveres i det oppbyggende spillet dersom det er behov, er noe man forventer slik
fotballen har utviklet seg.



Keeperen må forstå og ha følelse for spillet for best mulig å kunne posisjonere seg riktig og ta
avgjørelser på riktig tidspunkt. Det får man ikke om man bare har stått bakerst og sett på.



Keeperen er den spilleren som til enhver tid har best utgangspunkt for å ha god oversikt over
banen. Keeperens evne til å kommunisere og videreformidle denne oversikten til spillerne foran
seg er gull verdt for et lags struktur, men også for å opprettholde konsentrasjonen gjennom
hele kampen. Jo bedre keeperen kjenner de individuelle rollene til lagkameratene og hvordan
laget ønsker å organisere seg, jo bedre blir kvaliteten på det som videreformidles.

Konnerud Fotball ønsker at man ikke spesialiserer keepere i tidlig alder, nettopp for at man også skal
få utviklet punktene over. I barnefotballen oppfordres det til at absolutt alle får prøve seg som keepere,
og at barna blir trygge på ballen og trygge på det å stå i mål. Det er fint om man for eksempel tar én
trening i halvåret der keeperrollen er det sentrale temaet i økta, og der alle får prøve seg og blir
komfortable med rollen.
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Konnerudtrenerens kampledelse


Alltid fokus på utvikling (vinnervilje skal også utvikles og må ikke forveksles med «å gjøre alt for
å vinne».



Gir spillerne få og tydelige beskjeder/utviklingsmål. Lar spillerne reflektere og komme med
innspill. Ønsker at spillerne i størst mulig grad løser utfordringene selv (Ikke: «SKYT», «SENTRE»,
«GÅ DIT».



Er ufravikelig på kravet om en positiv atmosfære for utvikling på kamp. Klokkeklar overfor egne
spillere og foreldre, og viser respekt for både dommere og motstandere.

Tiltak for å skape «Konnerudtreneren»


Obligatorisk klubbinternt trenerkurs i regi av idrettslaget (2 timer)



Obligatorisk trenerkontrakt i regi av idrettslaget



Obligatorisk klubbinternt trenerkurs i regi av fotballgruppa (2 timer)



Lage et trenerhefte med øvelser og økter basert på innholdet i sportsplanen



Få i gang trenerforum med spennende tema og dertil gode diskusjoner



Bedre oppfølging, muligheter for videreutvikling, internt og eksternt (trenerkurs)



Tettere oppfølging av miljøer – sørge for flest mulig rundt laget involverer seg på en positiv
måte

Barne- og ungdomsidrettsplakatene i Konnerud IL
Barneidrettsplakaten

Ungdomsidrettsplakaten

1. At treneren din ser deg, kan navnet ditt, og
snakker med deg HVER trening
2. At du får en allsidig tilnærming til din
særidrett/særidretter
3. At det tilrettelegges for at du kan drive flere
særidretter
4. At trenerene i de ulike særidrettene du er
med på snakker sammen
5. At særidretten din tilbyr basistrening som et
ukentlig innslag i aktiviteten
6. At det differensieres på treningsøkter så du
får utfordring tilpassa ditt nivå
7. At du får tilhøre samme treningsgruppe som
klassevenninna/-kameraten din
8. At du får muligheten til å trene like mye som
klassevenninna/-kameraten din
9. At særidretten din ikke selekterer, topper
eller spisser lag eller miljøer
10. At du får være med å bestemme hvordan
ditt lag/miljø skal fungere

1. At du har trenere som gjør det lett for deg å
kombinere flere idretter
2. At du har trenere som gir deg
tilbakemeldinger på det du gjør på trening
3. At du som ønsker å bli god i idretten din skal
få hjelp til dette
4. At trenerne i de ulike særidrettene du er
med på snakker sammen
5. At særidretten din tilbyr basistrening som et
ukentlig innslag i aktiviteten
6. At det differensieres på treningsøkter så du
får utfordring tilpassa ditt nivå
7. At du blir tatt på alvor uansett ambisjon
med idretten din
8. At du får muligheten til å trene like mye som
klassevenninna/-kameraten din
9. At du får trene med andre som vil det
samme som deg
10. At du får være med på å bestemme hvordan
ditt eget lag/miljø skal fungere
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Oppstartsmal – Konnerud Fotball
Sportslig utvalg i fotballgruppa ønsker at oppstarten i klubben for nye spillere skal være lik, og
klubbstyrt. Herunder følger retningslinjer for oppstart:
Tine fotballskole første helga i september er den yngste 5`er årgangens (6-åringer) første møte med
Konnerud Fotball. Her skal følgende etableres og gjennomføres:


Oppstartsmøte med sportslig utvalg og administrativ leder i klubben for gjennomgang av
retningslinjer samt tips til startfasen for årgangen.



Lagene skal være basert på prinsippet om kjønn/skolelag/klasselag. Deres viktigste oppgave blir
å etablere kontaktpersoner, og finne frivillige foreldretrenere. Klubben praktiserer
foreldretrenere frem til overgangen til 9`er fotball, da går klubben aktivt inn for å finne trenere
til lagene.



Kontaktpersonene må sette seg inn i instrukser for rollen. Disse finnes på klubbens nettsider:
http://konnerud.no/fotball/veiledninger/instrukser/



I forbindelse med oppstartsmøtet skal det av SU gjennomføres en demo-økt knyttet til
grunnprinsipper og viktigheten av blant annet aktivitetsprinsippet for aldersgruppen. Økten
følges opp med obligatorisk trenerkurs samme høst



Lagene bør gjennomføre organiserte treninger 1-2 ganger i uken etter fotballskolen frem til
høstferien. Sportslig utvalg er tilgjengelig for gruppene i denne perioden. Hovedaktiviteten
etter dette skal være allidrett.



Kontaktpersonene til lagene tar kontakt med administrativ leder for å melde opp lag til
seriespill. Dette skjer tidlig vinter. Etter dette innrulleres lagene i Konnerud Fotball i løpet av
våren, og får tildelt treningstider.



Vårslippet våren etter Tine fotballskole markerer det virkelige startskuddet på fotballen for de
yngste 5èr-lagene.



Sportslig utvalg besøker, ved forespørsel, de nyoppstartede miljøene for oppfølging. Dette
gjelder både på treningsfelt og ved foreldremøter. Husk at det er bedre mange som bidrar med
litt, enn 1 eller 2 som må gjøres nesten alt! Felles plattform, tydelige rammer og
forventningsavklaringer gjøres før sesongen starter. Alle samles om den veien som er valgt!

Konnerud Fotball forutsetter at alle personer involvert i barnefotballen i klubben setter seg inn i,
og følger retningslinjer for barnefotball.
https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/spilleregler---barnefotball-612-ar/
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Aldersgrupper - kjennetegn
Kjennetegn ved aldersgrupper er ment som et verktøy for trenere og foreldre rundt lagene for at de
skal forstå hvilke områder som er viktig for barnas utvikling i ulike perioder. Opplegget man legger opp
til i trening og kamp, samt hvordan man skal påvirke som spillerne, skal gjøres med bakgrunn i
punktene for den aktuelle aldersgruppen.

Avdeling 6-7 år
Perioden kjennetegnes av at det er første møte med organisert idrett for mange av barna. Barna er
små, noe som medfører at konsentrasjonstiden er kort og mottakeligheten for verbal instruksjon er
lav. Barna trenger lek, aktivitet og trivsel. Det viktigste i perioden er at barna får et positivt forhold til
fotball. Som trener må en sørge for å ta vare på alle spillerne, snakke med de og gjerne lytte til hva
barna selv vil.
Hovedpunkter for årgangen:


Treningsgruppene skal baseres på årgang, kjønn, skole og eventuelt klasse. For å få utfordringer
tilpasset sitt eget nivå, skal det differensieres på treningsfeltet



Alle skal få tilbud om trening og kamper med tilnærmet lik spilletid for alle



Treningen skal preges av aktivitet, variert bevegelse (koordinasjon og motorikk), lek og mange
balltouch



Treningene bør gi spillerne en enkel forståelse for spillets grunnelementer; angrepsspill,
forsvarsspill og samspill



Treningene skal inneholde mye spill eller spill-like øvelser, med smålagsspill (eks. 2x2, 3x3) for
større deltagelse og aktivitet



Spillerne skal ikke «låses» i posisjoner, men få prøve seg i forskjellige roller



Det bør gjennomføres minst ett foreldremøte i året, i tillegg til oppstartsmøtet.



Det skal oppfordres til allsidig aktivitet. Sesongidretter har prioritet i vinter-/sommerhalvåret.

Avdeling 8-9 år
Spillerne i aldersgruppen 8-9 år er fortsatt unge og relativt ferske i fotballen. Spillerne trenger fortsatt
stor aktivisering og gledesbetonte treninger. Barna er i denne aldersgruppen kreative og lystne på
utfordringer. Kreativiteten og utforskningen må stimuleres i øvelser som er kamplike, og i øvelser som
tillater stor grad av involvering og valgmuligheter.
Hovedpunkter for årgangen:


Treningsgruppene skal baseres på årgang, kjønn, skole og eventuelt klasse. For å få utfordringer
tilpasset sitt eget nivå, skal det differensieres på treningsfeltet



Alle skal få tilbud om trening og kamper med tilnærmet lik spilletid for alle



Treningen skal preges av aktivitet, variert bevegelse (koordinasjon og motorikk), lek og mange
balltouch
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Aldersgruppe - kjenntegn


Treningene bør gi spillerne en enkel forståelse for spillets grunnelementer; angrepsspill,
forsvarsspill og samspill



Treningene skal inneholde mye spill eller spill-like øvelser, med smålagsspill (eks. 2x2, 3x3) for
større deltagelse og aktivitet



Spillerne skal ikke «låses» i posisjoner, men få prøve seg i forskjellige roller



Det bør gjennomføres minst ett foreldremøte i året.



Det skal oppfordres til allsidig aktivitet. Sesongidretter har prioritet i vinter-/sommerhalvåret.

Avdeling 10-12 år
Perioden kjennetegnes av at barna nå er mer lærevillige og enklere å lede. Samtidig er spillerne mer
kritiske og reflekterte, og dette kan stimuleres gjennom innføring av spill- og rolleforståelse. Spillerne
er også i større grad klare for å være med å påvirke treningene og bør dermed inkluderes i
planleggingsarbeidet. Det er allikevel viktig å ikke glemme at de fortsatt er avhengige av stor aktivitet
og mye morsom trening. Selv om mange kanskje er motivert for mye repetitiv, isolert
ferdighetstrening, kan det også medføre at en god del mister lysten for fotball.
Hovedpunkter for årgangen:


Treningsgruppene skal baseres på årgang, kjønn, skole og eventuelt klasse. For å få utfordringer
tilpasset sitt eget nivå, skal det differensieres på treningsfeltet



Alle skal få tilbud om trening og kamper med tilnærmet lik spilletid for alle



Treningen skal preges av aktivitet, variert bevegelse og mange balltouch



Treningene bør gi spillerne forståelse for enkle prinsipper som angrepsspill, forsvarsspill,
rolleforståelse og vurdering av egne ferdigheter



Treningene skal inneholde mye spill eller spill-like øvelser, helst med små lag for større
deltagelse og aktivitet



Spillerne er nå i stand til å vurdere egne ferdigheter og jobbe målrettet med disse



Det bør oppmuntres og legges til rette for egentrening



Det bør oppmuntres til å vise respekt og Fair Play både på trening og i kamp



Det bør gjennomføres minst ett foreldremøte i året.



Det skal oppfordres til allsidig aktivitet. Sesongidretter har prioritet i vinter-/sommerhalvåret.



Det kan på årgangene G/J 11 og G/J 12 etableres et ekstra tilbud ved å melde opp et ekstra lag
i seriespillet. Laget meldes opp en aldersgruppe over gjeldende alder. Uttak til det ekstra laget
skal være basert på modning i ”hodet og beina”, fair play og treningsiver. Det understrekes at
dette laget kun skal være en ekstra kamparena i seriespillet, og at alle treninger, cuper og
sosiale arenaer er åpne for alle på årgangslaget.
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Aldersgruppe - kjennetegn
Avdeling 13-14 år
Perioden kjennetegnes av overgangen siste år med 9’er og første år med 11’er fotball. Spillerne har i
perioden sine første år på ungdomskolen. Det er mye som skjer både rundt spillerne og i kroppene
deres. Perioden preges ofte av større frafall og større ytre urolighet.
Hovedpunkter for årgangen:


For 13 år: Skole/klasselagene oppfører, lagene slås sammen til én treningsgruppe.



Det etableres et 1.lag basert på ferdigheter og motivasjon. Øvrige spillere fordeles på flere som
skal være tilnærmet like sterke



Alle treninger er åpne for alle, og det gjennomføres differensiering på treningsfeltet



Alle skal få et seriøst tilbud om trening og kamper



Mulighet for hospitering opp mot 15-16 års-lag, og eventuell oppflytting i henhold til
hospiteringsreglene



Sportslige mål: G/J 13 – kjempe om kretsmesterskapet. G/J 14 – kvalifiserer seg til
interkretsmesterskapet.

Det bør nå skapes et treningsmiljø der spillere nå kan ta større ansvar for egen utvikling:


Spillere kan nå lære seg å vurdere egen ferdighet og jobbe målrettet med egne utviklingsmål



Spillerne har hovedansvaret for egen utvikling



Spillerne bør delta i planleggingen av økter, kamper og cuper



Det bør oppmuntres og legges til rette for egentrening



Har god forståelse for og praktiserer Fair Play på trening og i kamp

Avdeling 15-16 år
Perioden kjennetegnes av spillere som nå har det klarere for seg hvilket nivå de ønsker å spille på.
Spillerne er godt på vei mot å bli Konnerudspillere. Spillerne vil fortsatt kjenne på at det er mye som
skjer rundt dem og i deres egne kropper. Perioden preges ofte av frafall og stor ytre urolighet.
Hovedpunkter for årgangen:


Det etableres et 1.lag basert på ferdigheter og motivasjon. Øvrige spillere fordeles på flere som
skal være tilnærmet like sterke



Alle treninger er åpne for alle, og det gjennomføres differensiering på treningsfeltet



Alle skal få et seriøst tilbud om trening og kamper



Mulighet for hospitering opp mot Junior, og eventuell oppflytting i henhold til
hospiteringsreglene



Sportslig mål: Kvalifisere seg til interkrets hvert år. Dette for å sikre en god arena for
spillerutvikling.
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Aldersgruppe - kjennetegn
Utviklingen av Konnerudspilleren fortsetter; se utviklingstrapp for Konnerudspilleren for fokusområder
på alderstrinnet
Spillerne er nå i enda større grad rustet for å ta ansvar for egen utvikling:


Spillerne bør være i stand til å vurdere egne ferdigheter og jobbe med egne utviklingsmål



Spillerne bør delta aktivt og brukes i planleggingen av treninger, kamper og cuper



Spillerne har hovedansvaret for egen utvikling



Det bør oppmuntres og legges til rette for egentrening



Har god forståelse for og praktiserer Fair Play på trening, kamp og cupdeltagelse

For jentesiden har klubben også som mål å etablere lag for alle årganger innen ungdomsfotballen. Alle
spillere forventes å delta som dommere/instruktører på arrangementer i klubbregi.

Avdeling 17-19 (Junior)
Perioden kjennetegnes av spillere som nå har det klarere for seg hvilket nivå de ønsker å spille på.
Spillerne er godt på vei mot å bli Konnerudspillere. Spillerne vil fortsatt kjenne på at det er mye som
skjer rundt dem og i deres egne kropper. Perioden preges ofte av frafall og stor ytre urolighet.
Hovedpunkter for årgangen:


Alle skal få et seriøst tilbud om trening og kamper



Spillerne møter differensierte treningsgrupper



Spillerne står fritt til å vurdere hvilket nivå de ønsker å trene med



Mulighet for hospitering opp mot A-lag, og eventuell oppflytting i henhold til
hospiteringsreglene



I tillegg skal Juniorgruppene kjennetegnes ved at det er siste steg før seniorfotball og eventuelt
A-lagsspill



Det ønskes at ett juniorlag kvalifiserer seg til interkrets hvert år. Dette for å sikre en god arena
for spillerutvikling

Spillerne skal nå være fullt og helt ansvarlig for egen utvikling:


Spillerne er i stand til og bør arbeide med egne ferdigheter gjennom utviklingsmål og
egentrening



Spillerne skal aktivt brukes i planleggingsarbeid, og være delaktig i utforming av verdiene og
målene til spillegruppa



Det bør oppmuntres og legges til rette for egentrening



Spillerne forventes å utvise god Fair Play på trening, kamp og under cupdeltagelse

For jentesiden har klubben også som mål å etablere lag innen juniorfotballen. Alle spillere forventes å
delta som dommere/instruktører på arrangementer i klubbregi.
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Aldersgruppe - kjennetegn
Avdeling Senior
Heller ikke denne sportsplanen ønsker å legge noen sterke føringer for drift. Viktigheten av at a-miljøet
har en stor og bred stall understrekes. Dette slik at man i tillegg til a-laget også kan stille et b-lag der
flere kan få spilletid og utvikle seg. Dette laget bør kjempe i toppen av sin avdeling og er et satsningslag
på samme måte som a-laget.
A-laget ønsker å fremstå «Konnerudsk». Spillergruppa har selv definert hva dette innebærer. Når du
ser Konneruds a-lag spille skal du få se:


Et knallsterkt felleskap som oser av ønske om å utvikle seg



Et lag som ønsker og evner å holde ballen i laget



En gjeng som er «dyriske» i gjenvinninga for å gjøre fasen uten ball minst mulig

I tråd med Konnerud fotballs kjernemål ønsker A-laget å bidra til at Konnerud fotball fremstår som
levende. Da gjennom å engasjere og begeistre i lokalsamfunnet. Det etterstrebes å skape ei god ramme
rundt våre hjemmekamper, fortsette å utvikle et lag som gjør at folk har lyst til å komme for å se oss
spille.
Målsettinger for A-laget i sportsplanens periode:


Rykke opp til 3.divisjon og etablere seg her, eller ligge i toppen av 4.div



Rykke opp minst en divisjon med B-laget til 5.divisjon



Fremstå som gode rollemodeller for de yngre avdelingene i fotballgruppa, blant annet gjennom
fadderordninger. Flere seniorspillere burde også involveres som trenere for yngre årganger.



Sette en standard for resten av klubben for det å være et utviklingsorientert miljø. Vi ønsker å
bli bedre sammen!



Sørge for at de yngre Konnerudspillerne løftes opp og får muligheten på A-laget når de er
modne for det

Samtidig kjennetegnes A-laget som et fyrtårn når det gjelder verdiene til Konnerud Fotball. Spillere,
trenere og støtteapparat forventes å handle med respekt til hverandre, yngre lag i klubben, motspillere
og dommere.
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Hospitering i Konnerud Fotball
Det er primært to måter å tenke spillerutvikling. Den ene tar for seg det å løfte en spiller etter hvert
som han er god på ett aldersnivå for å se om han tar det neste. Dette er slik toppklubbene primært
driver sitt utviklingsarbeid. De jakter den ene spilleren som blir en nasjonal toppspiller og kan ta
klubbens A-lag et hakk videre. Som en stor breddeklubb har Konnerud Fotball valgt den andre
spillerutviklingstankegangen. Denne tar utgangspunkt i at sterke og gode miljøer skaper flere gode
spillere som spiller fotball lenger! En slik tankegang skaper kanskje færre tippeligaspillere, men flere
gode spillere tar steg samme med kompisene/venninnene sine. En slik tankegang legger til grunn
følgende regler for hospitering i Konnerud Fotball.

Gjennom samarbeid med toppklubb er utvikling i godt ivaretatt helt opp til G/J 14. Aldergruppen har et
godt utviklingstilbud med mulighet for EA hos SIF-TF. Utover tilbudet i SIF legges det til rette for
hospitering innad i egen klubb.

Følgende retningslinjer lagt til grunn:


Spillerne tilhører som en grunnregel i utgangspunktet sin årgang



Det skal gjennomføres hospitering opp på et høyere nivå for de som utmerker seg på en spesiell
positiv måte, både ferdighets-, og ikke minst holdningsmessig. Dersom hospitering ikke
gjennomføres går sportslig leder inn, og veileder/foreslår aktuelle spillere for hospitering opp.



Permanent flytting av spillere er kun aktuelt dersom spilleren over tid har vist at han/hun kan
prege nivået på laget det vurderes flytting til over tid. Dette skal da følgelig vises gjennom
hospitering i første omgang. Ved eventuell uenighet om enkelttilfeller har sportslig leder
sammen med SU siste ord i saken, og tar endelig avgjørelse.

Kjøreregler, hospitering i praksis


Trener nominerer 2-4 spillerne til hospitering. Dette gjelder for en periode. Foreslått: 2. uker av
gangen. Deretter evalueres perioden.



Hospitert spiller skal minst følge 2 økter i uken på laget spilleren hospiterer opp på. Men kan
selvfølgelig følge flere dersom det avtales mellom trenerne.



Kamp. Spilleren kan vurderes inn mot kamptropp på laget han hospiterer opp på, men skal ha
gjennomført 1-2 økter med laget i forkant.



Ved enkelttilfeller der det oppstår kollisjon med kampforberedende økter/kamper, og saken
ikke løses internt mellom trenere på de aktuelle lagene tas avgjørelsen av sportslig leder. Med
mindre spilleren er aktuell for start på laget det hospiteres opp på skal denne alltid følge kamp
på eget lag. Eventuell mangel på løsning her, løses også av sportslig leder.
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Hospitering i Konnerud Fotball


Hospiteringsordningen revideres etter en periode på 8 uker, der trenere møtes. Hva/hvem har
fungert godt, eventuelt hva har ikke fungert. Hospiteringen bør også sees i lys av hvorvidt
guttelagene kvalifiserer inn mot interkrets eller ikke. Dersom et yngre lag ikke kvalifiserer til
interkrets for seriespill høst kan flytting av spillere være aktuelt for å ivareta en god
utviklingsarena.
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Oppsummering
Konnerud Fotball stiller seg fullt og helt bak idrettslagets mål om å bli mer kunnskapsrike, inkluderende
og levende. For å få til dette tar både idrettslaget og fotballgruppa grep, og tar i større grad hånda på
rattet fra sentralt hold. Dette er rett og slett for å sikre at alle følger samme vei (selv om man ikke
nødvendigvis går den på samme måte), og at hverdagen man får i Konnerud Fotball, og i andre idretter,
i mindre er avhengig av enkeltpersoner sine handlinger. Vi er én klubb og ett idrettslag!
Skal vi få til dette må klubben tilrettelegge og gi best mulig rammer for absolutt alle som deltar og
bidrar inn i fotballen. Det må bli så enkelt som mulig å nå de målene vi har satt oss. Klubben må fra
sentralt hold bidra med ressurser, samt være ekstremt tydelige på hva som forventes av hver enkelt.
Den positive utviklingen skal vi få til i fellesskap, ikke hver for oss. Og nettopp det er denne
sportsplanen; et felles rammeverk for ALLE i Konnerud Fotball.
For det skal være fantastisk å spille på fotball på Konnerud. All aktivitet i regi av Konnerud Fotball, både
trening og kamp, skal forbindes med noe positivt. Alle som deltar: spillere, trenere, lagledere, foreldre,
dommere og motstandere skal oppleve rammer preget av trygghet og positivitet. Dette må vi også
klare å ta med oss utenfor banen, med tiltak (både innad i laget og fra klubben) som skaper lagånd og
samhold, også på tvers av årganger.
Vi når ikke disse målene uten gode trenere. Det er de spillerne møter hver eneste uke, opptil flere
ganger. Det er de som har størst mulighet for å være den positive og innflytelsesrike personen som får
med seg både spillere og foreldre, og skaper et trygt og godt utviklingsmiljø. Gjennom klubbinterne
trenerkurs og trenerkontrakter håper vi at ALLE trenere i Konnerud Fotball føler at de sitter på en
grunnleggende kompetanse, og tar med seg dette inn i hverdagen, innenfor klubbens rammeverk.
Engasjerte, nysgjerrige og reflekterte; «Konnerudtreneren».
Og da skaper vi forhåpentligvis gode fotballspillere og gode mennesker; «Konnerudspilleren». Spillere
som forstår spillet og kan ta avgjørelser og utføre dem på banen ut ifra det en gitt situasjon krever.
Spillere som møter opp med en positiv holdning til trening og lar det smitte over på lagkameratene.
Spillere som tar vare på hverandre og dytter hverandre fremover, og som setter lagånd og samhold for
egoisme og egne resultater. Fotball i Konnerud skal være et lagspill – både på og utenfor banen.
Dette kan vi få til, men det må vi gjøre sammen. Og det vil ta tid. Det tar tid å få på plass gode nok
rammebetingelser, det tar tid å bli en god trener og det tar tid å bli en god spiller. Men om vi hver dag,
hver uke og hvert år strever for å bli litt flinkere. Ønsker å forstå hva som skal til for at du, vi og jeg skal
utvikle oss best mulig. Ja, da har vi kanskje blitt en del bedre på de målene som vi har satt oss her i
sportsplanen når den skal revideres om noen år.
Sammen om Konnerud Fotball!
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