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Leder’n har ordet
I 2020 er det 90 år siden Konnerud Fotball ble stiftet og i jubileumsåret er det også 20 år
siden den første sportsplanen ble presentert. Denne reviderte sportsplanen er utarbeidet
med det formål å skape retningslinjer for aktiviteten i Konnerud Fotball. Retningslinjene
sier litt om hvilke ambisjoner, holdninger, målsettinger, prioriteringer og idealer som
gjelder i klubben vår.
I skrivende stund står vi midt oppe i vår tids største helseutfordring. Det er en spesiell tid og
2020-sesongen blir dessverre veldig amputert og annerledes. Vi håper at vi fra 2021sesongen er tilbake til tilnærmet normal sesong og at alle kommer seg gjennom
pandemien på en trygg måte. Samtidig er det flott å se at lagene helt fra de minste og opp
til senior holder seg i gang. Det tyder på gode miljøer, flinke foreldre og dyktige trenere.
Konnerud Fotball er en av Østlandets største fotballklubber og har for tiden ca. 800 jenter
og gutter fordelt på mer enn 90 lag i seriespillet. Vi er en klubb basert på dugnadsånd og
fellesskap med utrolig flinke foreldretrenere og ledere ute i lagene. Fotballstyret setter
umåtelig stor pris på og er stolte over den innsatsen som gjøres på Konnerud for barn og
ungdoms helse, trygghet og selvbilde.
Denne sportsplanen skal være en støtte og et verktøy for alle som er involverte i Konnerud
Fotball, både trenere/ressurspersoner, foreldre/foresatte og utøvere. Konnerud Fotball er
en betydelig aktør i lokalsamfunnet og både har og tar et stort samfunnsansvar med
integrering, helse, holdninger og verdier. Vi håper at alle bruker sportsplanen aktivt for å få
forståelse av hvordan Konnerud Fotball ønsker å legge til rette for at barn og unge skal
lære fotball og sosialt samhold gjennom mestring, trivsel og glede.
Fotballstyret har det siste tiåret jobbet målrettet mot å skape en bærekraftig drift og å
bygge anlegg. Vi har bl.a. fått på plass nye 3’er baner, ny 9’er bane og ikke minst vårt nye
flotte idrettshus nede på stadion som et naturlig midtpunkt i anlegget vårt. Nå er målet å
forsterke den sportslige kvaliteten og kompetansen for alle involverte spillere, trenere og
ledere. Vi har bl.a. i 2020 hatt oppstart for Konnerud Fotballakademi som raskt har blitt et
populært tiltak. Styret og sportslig utvalg skal legge til rette for videre faglig og sportslig
utvikling for alle involverte. Meld dere derfor på kurs og gi deres barn og deres venner en
enda bedre opplevelse. Og til dere spillere, foreldre, besteforeldre og alle andre. Gi
treneren til laget deres en klapp på skuldra og en stor takk. Det har de alle fortjent!

For Konnerud Fotball
André Markussen, Leder
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Til deg i Konnerud
Fotball
Du har nå funnet veien til vår sportsplan. Planen er ment å være et
levende verktøy for det sportslige livet i fotballgruppa vår. Vi håper alle
med en rolle i klubben leser og bruker sportsplanen i fotballhverdagen.
Her er noe av innholdet:
• Våre verdier og mål (side 6 til 9)
• Om det å være trener i Konnerud Fotball (side 10 – 16)
• Retningslinjer og rammer for «din årgang» (side 18 – 41)
• Rammeverk for hospitering (side 44 og 45)
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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 - Konnerud IL
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.

Sportslig utvalg - Konnerud Fotball
Styret har utnevnt et sportslig utvalg som har ansvar for innholdet i
klubbens sportsplan og implementering av denne i klubben.
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Våre verdier
Kunnskapsrike
Spillere, trenere og ledere i Konnerud skal være nysgjerrige og
ønske å tilegne seg ny kunnskap og reflektere rundt
opplevelsene man møter hver dag, på treningsfeltet og i kamp.

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!

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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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!
7

Vi skal være én klubb
og ett idrettslag!
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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.
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 at spillere og trenere i Konnerud Fotball har:

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 ved blant
annet å organisere med kampverter.
• Legge til rette for at idrettshuset blir brukt som møteplass for hele klubben

God flyt i «overgangsfaser»
• Klubb, trenere og lagledere skal tilrettelegge for god flyt i ulike overgangsfaser som i
spillerens første møte med organisert fotball, overgang mellom ulike nivåer (3’er,
5’er, 7’er, 9’er og 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 sørge for at det blir holdt kurs og samlinger for klubbens trenere slik at
de har nødvendig kompetanse og får faglig utvikling og inspirasjon
• Klubben skal bidra til at spillere som ivrer for egen utvikling skal ha arenaer for dette
utover egen lagstrening
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Konnerudtreneren
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Konnerudtrenerens verdier
• Respekt for alle – Fair play!!
• Inkluderende og positiv
• Nysgjerrig og tenker utvikling

Konnerudtreneren på treningsfeltet
• Positiv coaching og tilstedeværelse for alle
• Alle gis muligheter gjennom å tilpasse nivået til den enkeltes ferdigheter
• Et forbilde som stiller tydelige krav og forventninger
• Selvevaluering med tanke på å bli den beste versjonen av seg selv

Treningsøkta – progresjon og tankesett
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 spillere med et sterkt ønske om å bli god i fotball må få tilført
mengdetrening gjennom å dra på løkka på egenhånd. Det viktigste med treningsøkta er
ikke repetisjoner, men veiledning, rettledning og trening som likner på det man møter i
kamp. Når de er på løkka må de vite hva de skal øve på og hvordan de skal øve på det:

Grunnleggende ferdighet

Tilnærming mot spill-likhet

Fotballkamp

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) iblant å gå et steg tilbake i prosessen
dersom man ikke er på riktig mestringsnivå.
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Grunnleggende ferdighet
Uansett hvilken ferdighet man ønsker å utvikle i løpet av økt, det være seg ballkontroll,
mottak, pasning, skudd eller heading, så må man først lære seg å utøve dette. Skap gode
bilder gjennom å vise spillerne hva de skal gjøre. Få det helt grunnleggende på plass, men
ikke bli i denne fasen for lenge. Skal man bli god i fotball må man bli god til å håndtere den
grunnleggende ferdigheten i spillsituasjon.
Tilnærming mot spill-likhet
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:
• Tempo: Utfordre spiller/spillerne til å gjøre utføre handlingene raskere, og i kamplik
hastighet
• 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. Sørg for at handlingen ikke er lik
for hver gang den utøves av en spiller i øvelsen.
• Motstand: Fotball spilles mot et motstanderlag og ferdighetsutvikling i treningen
burde raskt involvere dette.

Fotballkamp
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. Denne delen burde vektlegges sterkest,
spesielt etter hvert som spillerne er ferdig med de første årene på fotballbanen.
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Treningsøkta – Utviklingsfaser og utviklingsområder
Spillerne 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.
Utviklingsområde

6 - 9 år

10-12 år

13-16 år

16 år og oppover

Forståelse for spillet – «kommunikasjon»
Utvikling av individuelle ferdigheter - fysikk og motorikk
Utvikling av individuelle ferdigheter med ball
Lagstruktur
Skal ikke trenes

Lav prioritet

Middels prioritet

Høy prioritet

Forståelse for spillet – «kommunikasjon»
Med forståelse for spillet mener vi de grunnleggende tankegangen bak spillet:
• Hva er målet med fotball?
• Introduksjon til ulike faser av spillet - hva det vil si å være i forsvar og angrep?
• Hvordan håndterer vi spillets rammebetingelser?
o Banen/underlaget vi spiller på
o Ballen
o Medspillere
o Motstandere
Resten av utviklingsområdene vil bygge på dette, nemlig at vi utvikler ferdigheter (fysiske,
motoriske, ballbehandling, struktur osv.) med tanke på å gjøre det best mulig i
fotballsammenheng. Dette gjelder alle aksjoner på fotballbanen - både med og uten ball.
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.
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
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gjøre valg må stimuleres samtidig, ref. «forståelse for spillet». Utholdenhetstreningen skal i
størst mulig grad dreie seg rundt spill og øvelser med ball; i hvert fall dersom man har
banetid.

Husk at fotball er en intensitetsidrett, ikke en utholdenhetsidrett. Alt av trening
må settes inn i «fotballkontekst».
Utvikling av individuelle ferdigheter med ball
Noe av det som er viktigst i tidlig alder er at hver enkelt blir fortrolig med ballen og får
følelsen av at man kontrollerer ballen – ikke omvendt.
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.
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
Trenere i klubben bør 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.
• Går foran og skaper en positiv atmosfære for utvikling på kamp. Viser respekt for
både dommere og motstandere, og krever det samme fra egne spillere og
supportere.

Unngå instruksjoner som «SKYT» og «SPILL BALLEN». Spillerne utvikler seg
best når de tar selvstendige valg.
Krav til Konnerudtreneren
Alle trenere i Konnerud fotball skal minst ha vært gjennom det først delkurset av
grasrottrenerutdanningen1. På lagsnivå følger kravene under:
3'er
Kompetansekrav - lag
(minst én trener)
Kompetansekrav trener i Konnerud
Fotball

Delkurs 1

5'er
7'er
9'er
11'er
Delkurs 1 og Delkurs 1 og
Delkurs 1 - 4 Delkurs 1 - 4
2
2
Delkurs 1

I tillegg burde trenerne delta på klubbens trenerforum, samt eventuelle andre
trenerarrangement i regi av Konnerud Fotball.
Trenerne i Konnerud Fotball følges opp av klubbens trenerveileder, som er tilgjengelig
dersom trenerne ønsker råd og veiledning.

1

https://www.fotball.no/trener/grasrottrener/
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Barneidrettsplakaten

Ungdomsidrettsplakaten

1. At treneren din ser deg, kan navnet ditt,

1. At du har trenere som gjør det lett for

og snakker med deg HVER trening

deg å kombinere flere idretter

2. At du får en allsidig tilnærming til din

2. At du har trenere som gir deg

særidrett/særidretter

tilbakemeldinger på det du gjør på
trening

3. At det tilrettelegges for at du kan drive

flere særidretter

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

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

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

6. At det differensieres på treningsøkter så

du får utfordring tilpassa ditt nivå
7. At du får tilhøre samme treningsgruppe

som klassevenninna/-kameraten din

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

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

9. At du får trene med andre som vil det

samme som deg
10. At du får være med å bestemme

hvordan ditt lag/miljø skal fungere

10. At du får være med på å bestemme

hvordan ditt eget lag/miljø skal fungere
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Barnefotball på
Konnerud
6-12 år
Jevnbyrdige lag, pedagogisk
differensiering og felles fotballglede skal
stå i fokus for våre yngste lag. Den
sportslige og sosiale utviklingen skal skje i
tråd med sportsplanen.
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Oppstart
Konnerud Fotball ønsker at oppstarten i klubben skal være lik, og klubbstyrt. Tine
fotballskole første helga i september er den yngste 3`er årgangens (seks-åringer) første
møte med Konnerud fotball. Foreldre inviteres til idrettshuset til obligatorisk
oppstartsmøte med sportslig utvalg og administrativ leder i klubben, mens ungene er i
aktivitet på banen utenfor. Her vil det bli gjennomgang av retningslinjer og tips til
startfasen for årgangen. Detaljer i klubbhåndboka. Kontaktpersonene må sette seg inn i
instrukser for rollen. Disse finnes på klubbens nettsider. (Link til klubbhåndbok). Det
understrekes viktigheten av mange ressurspersoner rundt laget.
Klubben inviterer de nystartede lagene til oppstartsøkter med klubbens trenere for tips og
inspirasjon. Dette finner sted i ukene etter oppstart på fotballskolen.
Konnerud fotball forutsetter at alle personer involvert i barnefotballen i klubben setter seg
inn i, og følger retningslinjene for barnefotball: https://www.fotball.no/lov-ogreglement/spilleregler/spilleregler---barnefotball-612-ar/

Lagstilknytning
Konnerud Fotball har som utgangspunkt at alle spillere gjennom hele barnefotballen skal
spille på det laget som tilsvarer deres fødselsår.

Organisering av lag
Fra overgangen til 7-er slås årskullet sammen til en treningsgruppe. Årskullet skal deles i
jevne lag og skolene skal blandes på en fornuftig måte slik at ingen blir stående alene og
uten venner. Det siste er spesielt viktig i en oppstartsfase. Med jevne mellomrom (mindre
enn en hel sesong) skal gruppa blandes i nye lag. Det er flere fordeler med dette:
• Man unngår klikkdannelser og «lag i laget».
• Hele kullet blir kjent med hverandre, også på tvers av skoletilhørighet.
• Samtidig unngår man at ett lag «vokser seg» sterkere enn de andre.
• Dersom det ikke er tilstrekkelig antall spillere til å etablere egne lag, kan spillerne gis
plass på lag i annen klasse/skole eller lag for motsatte kjønn.

Alder

6-7 år

8-9 år

10-11 år

12-13 år

Antall på banen

3

5

7

9
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Fokus
Det viktigste arbeidet er utviklingen av enkeltspilleres ferdigheter og fotballglede. Det er
også viktig at kullet spleises til én gruppe som deler opplevelser i et sosialt fellesskap. Det
skal ikke fokuseres på resultater. Tabeller føres ikke i barnefotballen. Det er ikke cupspill
med plassering, ref. NFF`s retningslinjer.

Trening
Lagene skal trene samtidig og hele kullet samlet. Alle skal bli sett. Trenerne skal tilstrebe at
alle hører navnet sitt og får anerkjennelse på hver trening. Det skal gis ros for det å prøve
framfor å lykkes. På den måten utvikler vi spillere som tør å prøve på nye ting i stedet for å
gjøre det man allerede kan.

Kamp
Alle spillerne i barnefotballen skal få tilnærmet like mye spilletid i kamper og turneringer.
Vektleggingen av kortsiktige resultater er underordnet dette prinsippet. Det skal også
være rotasjon på hvem som starter kampene.

Differensiering
Det skal differensieres pedagogisk i trening. Organisatorisk differensiering med fast
lagsinndeling etter ferdigheter (1. lag, 2. lag etc) skal tidligst skje på G13. Fra G10 og
skolesammenslåingen kan kullet melde på et «ekstralag» på et høyere nivå enn de
jevnbyrdige lagene for kullet for øvrig. Dette skal alltid behandles av sportslig leder/SU og
laget skal komme i tillegg til de jevnbyrdige lagene, ikke som en erstatning. Spillerne på
«ekstralaget» skal være treningsivrige, ha gode holdninger og beholde sin naturlige
tilknytning i sitt opprinnelige lag. Fra U8 kan det etableres hospitering for enkeltspillere og
presumptivt i trening med eldre lag.

Merk! Hospitering og organisatorisk differensiering skal avgjøres av sportslig
leder/SU i samråd med hovedtrenerne.
Andre idretter
Konnerud fotball har en positiv holdning til at spiller driver med annen idrett ved siden av
fotball, i egen klubb. Trenerne har felles ansvar for god tilrettelegging og samarbeid med
andre idretter. Trenere skal stille på klubbens årgangsmøter. Det å drive med andre
idretter skal ikke få konsekvenser for spilletid i fotballkamper eller tilbud om hospitering.
Betingelsen er at spilleren viser interesse for å være med på fotballaget over tid og hele
sesongen. Vi tilrettelegger også et tilbud for de som kun spiller fotball.
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6-7 år – 3’er fotball
Fotball skal være gøy!
✓
✓

Lek, moro og spill
Mest mulig ballkontakt

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 dem og gjerne lytte til hva barna selv vil.
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Organisering
Antall treninger

Det skal gis tilbud om 2-3 aktiviteter i uka. Frivillig hvor mange man deltar på.
Med unntak av desember er banen åpen også vinterstid. Spillere som deltar på
vintertrening vil måtte betale et vintertillegg.

Inndeling

Vi deler jenter og gutter hver for seg, dersom totalantall tillater det.

Antall

Maks seks på gruppene for tekniske øvelser - maks fire på hvert lag i spill.

Trenere og ledere

Skal gjennomføre grasrottrener, minimum delkurs 1. Det forventes at lagene
stiller på trenerforum/utviklingstiltak i klubbregi.

Sportslig
Mål

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

Utfordring

Velge øvelser som får aktivisert alle - unngå kø. Aktivitetsprinsippet!

Teknikk

Skudd/pasning, stille og trillende ball. Føring/sjef over ball.

Taktikk

Orientering på banen, hva er forsvar og hva er angrep?

Øvelser
Oppvarming

Bruk ballen. Kan også ha enkle øvelser som hauk og due eller stiv heks ol.
Motoriske øvelser med hinking, rygging, herming, stafetter etc. Vær kreativ!
Med ball!

Ballkontroll

«Sjef over ball-øvelser» på avgrenset område uten motstand, pasninger, skudd.

Pasning

To og to sammen, start stillestående og med bevegelse etter hvert. Føring:
Enkel føring og ikke nødvendigvis med kjegler. Bruk hermeøvelser med
instruktør over større flater med start/stopp, tråkk, vending etc. Løft blikket!

Spill

Trening skal inneholde mye spill/spill-like øvelser. Små baner, smålagsspill (eks.
2x2, 3x3) for større deltagelse og aktivitet
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8-9 år – 5’er fotball
Bli venn med ballen!
✓
✓
✓

Utfordringer
Mestring
Lagfølelse

Spillerne i aldersgruppen er fortsatt unge og relativt ferske i
fotballen. De har fortsatt behov for 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 som tillater stor grad av
involvering og valgmuligheter.
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Organisering
Antall treninger

Det skal gis tilbud om 2-3 aktiviteter i uka. Frivillig hvor mange man deltar på.
Med unntak av desember er banen åpen også vinterstid. Spillere som deltar på
vintertrening vil måtte betale et vintertillegg.

Inndeling

Vi deler jenter og gutter hver for seg, dersom totalantall tillater det.

Antall

Likt antall spillere på hvert lag: 7 spillere på et 5er-lag er malen. Jevnbyrdige lag.
Lik spilletid og rotering på plasser.

Trenere og ledere

Skal gjennomføre grasrottrener, minimum delkurs 1 og 2. Det forventes at
lagene stiller på trenerforum/utviklingstiltak i klubbregi.

Sportslig
Mål

1. Videreutvikle ballkontroll og spillforståelse 2. Stimulere koordinasjon og
motorikk 3. Sette ballkontroll i sammenheng med samspill.

Utfordring

Organisering av kamper

Teknikk

Treningen må i enda større grad involvere flere elementer: Med-/motspillere

Taktikk

Mer rettet mot lagspill og samspill. Spill mye fotball!

Øvelser
Oppvarming

I tilpasset og avgrenset firkant kan det spilles 3 mot 1, 4-5 mot 2, 8-9 mot 3.
Spillere som jager ball - er i midten - gjør dette etter tur eller på tid. «Sjef over
ball-øvelser».

Deløvelser

«Spill i ulike former som deløvelse. Eksempel: Spill to mot to, tre mot tre og fire
mot fire i avgrensede firkanter uten mål. Bruk 1-2 overtallspillere i øvelsen for å
få flyt. Mange touch pr spiller.

Pasning

Pasningsøvelser der spilleren må gjøre en bevegelse i for/etterkant av pasning.

Spill

Viktig å spille mye! Fortsatt få spillere på hvert lag for mange involveringer(3:3,
4:4)
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10-12 år – 7’er og 9’erfotball
Vi er et lag!
✓
✓
✓

Glede
Mestring
Ballkontroll

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. Noen 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.
Sammenslåing fra dette årstrinnet skjer på bakgrunn av at ny
aldersinndeling tilsier at det er behov for større grupper/miljøer
tidligere. Dette sammen med en enklere overgang til
ungdomsfotballen og at større grupper gir flere ressurspersoner,
er hovedfaktorene for dette.
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Organisering
Antall treninger

Det skal gis tilbud om 2-4 aktiviteter i uka. Frivillig hvor mange man deltar på. Med
unntak av desember er banen åpen også vinterstid. Det oppfordres til aktivitet
også på vinteren. Skap en god sosial arena og delta på cuper.

Inndeling

Egne jente- og guttelag. Jevngode lag- og jevnt med spilletid. Sammensetningene
av lagene kan ved behov endres ved halvgått sesong.

Antall

Likt antall spillere på hvert lag: Lagene går over til 9’er fotball, året de fyller 12.

Trenere og ledere

Skal gjennomføre grasrottrener, minimum delkurs 1 og 2. Det forventes at lagene
stiller på trenerforum/utviklingstiltak i klubbregi.

Sportslig
Mål

Skape et lag og legge til rette for utvikling av fotballferdigheter – Mange spillere er
nå i stand til å vurdere egne ferdigheter og jobbe målrettet med dette.

Utfordring

Gi utfordringer til alle, med differensiering på trening. I tillegg spillerne utfordres i
større grad på egenutvikling, samt holdninger og fair play.

Teknikk/
Taktikk

Videreutvikle trening av ferdigheter, også i et taktisk perspektiv. Det å være del av
et lag der man må forholde seg til hverandre i angrep og forsvar må fokuseres
stadig mer på. Dette gjøres best i spillesekvenser. Bygg vinnerinstinkt.

Øvelser
Oppvarming

I tilpasset og avgrenset firkant kan det spilles «hold ballen i laget» i overtall.

Deløvelser

Spill i ulike former: Enten likt antall eller med overtall. Korte spill-intervaller med
spill-lik intensitet.
Sørg for god flyt og riktig banestørrelse.

Spill

Spill med mål og få mot få, fra 2 mot 2 til 6 mot 6.
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Ungdomsfotball
på Konnerud
13-16 år
Organisert differensiering med 1. og 2.
lag, spillerutvikling og ivaretakelse av et
tilbud til alle skal stå i fokus i
ungdomsfotballen.
Flest mulig, lengst mulig!
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Lagstilknytning
I Konnerud har som utgangspunkt i ungdomsfotballen at alle skal spille på det laget som
tilsvarer deres fødselsår. I tilfeller der en annen ordning er best for spillerens utvikling, kan
det gjøres unntak for dette prinsippet som gjelder opp til det første året på G/J16 (G/J15).
En slik ordning skal kun skje etter behandling av sportslig leder/SU i samråd med
hovedtrener. Se eget punkt i sportsplanen om hospitering

Organisering av lag
Fra G/J13 legges det til rette for organisert differensiering. Lagene skal da organiseres som
1. og 2. lag etter ferdighet og interesse. Dersom det er spillere til flere lag enn to, skal
lagene bak 1.laget være jevnbyrdige. Som førsteårs G/J16 samles for første gang to
årstrinn. Lagene deles da inn i 1. og 2. lag (og evt 3. lag) etter ferdighet og interesse,
uavhengig av alder.

Alder

12-13 år

14 +

Antall på banen

9

11

Fokus
I ungdomsfotballen er det store ulikheter i fysisk og mental utvikling. Flere er i kraftig vekst
og kan slite med koordinasjon, og er skadeutsatte. Dette må trenerne ta hensyn til i form
av belastningsstyring og laginndeling. Både prestasjoner og humør kan variere. 13-16 år er
en gunstig alder for påvirkning av gode holdninger. En økende grad av selvstendighet i
treningen er viktig å vektlegge.

I trening
Alle i ungdomsfotballen skal tilhøre en definert treningsgruppe. Ferdigheter skal fortsatt
prioriteres. De kreative sidene ved taktiske valg skal oppmuntres. Spillerne skal oppfordres
til å «tenke fotball», selv finne løsninger i kamplike situasjoner og være bevisste på hva som
skal til for å utvikle seg. Rolleferdigheter bør løftes og blir stadig viktigere.

I kamp
Alle spillerne i ungdomsfotballen skal ha et kamptilbud i klubben. Her skal spilleren få
rikelig med spilletid og vektleggingen av kortsiktige sportslige resultater er fortsatt
underordnet dette prinsippet.
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Differensiering
Alle gruppene møter til samme treningstid. På trening skal det differensieres pedagogisk
og gis utfordringer etter behov. (F.eks. grupper etter ferdighet og motivasjon)
Organisatorisk differensiering i form av laginndeling etter ferdigheter og interesse skal
skje. I tillegg skal det etableres hospitering for enkeltspillere etter behov. Sportslig
leder/SU avgjør dette i samråd med hovedtrenere.

Andre idretter
Spillere i ungdomsfotballen kan drive med annen organisert idrettsaktivitet ved siden av
fotballen. Dette skal ikke få konsekvenser for spilletid i fotballkamper eller tilbud om
hospiteringsordninger eller nominasjoner til by-/kretslag. Betingelsen er at
treningshverdagen er avklart med aktuell trener.
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13-14 år – 9’er og 11’er fotball
Ta alle på alvor!
✓
✓
✓

Gi utfordringer
Sosial arena
Videreutvikle fotballforståelse

Spillerne går inn i sitt siste år med 9’er og første år med 11’er
fotball, og går over fra barnefotball til ungdomsfotball. For
mange spillere og trenere kan det være en utfordrende tid. De
har i perioden sine første år på ungdomskolen, og det er mye
som skjer både rundt spillerne og i kroppene deres. De utvikler
seg ulikt fysisk og ferdighetsmessig. Perioden preges ofte av
større frafall og stor ytre urolighet.
Resultater blir for mange en viktigere del av spillet. Fotball
handler om å vinne, men vi skal ikke vinne for enhver pris. Det
handler både om det vi gjør på banen og utenfor banen. Vi skal
utvikle gode enkeltspillere og gode lag!
Fotball skal være for den som vil bli god og den som kun vil ha
det 32
gøy!!

Organisering
Antall
treninger/hospitering

Inndeling

Det skal gis tilbud om 2-4 aktiviteter i uka. Alle treninger åpne for alle.
Differensierte treningsgrupper. Motiver til hospitering som et middel for å gi
spillerne utfordringer.

Årgangen ledes av en årgangsansvarlig utnevnt av SU. Det etableres et 1.lag basert
på ferdigheter og motivasjon. Øvrige spillere fordeles på flere lag som skal være
tilnærmet like sterke

Sosialt

Skape trivsel med ulike tiltak for å holde spillerne samlet. Tur/cup til utlandet kan
vurderes. Treningsleir på idrettshuset etc. Sandarcup og Sør-cup anbefales som
godt cup-alternativ.

Trenere og ledere

Skal gjennomføre fullt grasrottrenerkurs. Det forventes at lagene stiller på
trenerforum/utviklingstiltak i klubbregi.

Sportslig
Mål

Konnerud skal ha lag i interkretsspill i ungdomsfotballen og kjempe om å bli
kretsmester. Alle skal ha et kamptilbud.

Utfordring

Tilfredsstille de ulike behovene og nivåene. 11-fotball gir nye utfordringer. Bygg en
sunn vinnerkultur og en god treningskultur. Ha fokus på bevisstgjøring av spillerne,
både i forhold til fellesskapet i gruppa og sportslig utvikling. Vektlegg gode verdier
og holdninger i gruppen.

Teknikk/
Taktikk

Videreutvikle gode og hensiktsmessige fotballferdigheter. Vektlegg større tempo
og intensitet. Bruk spilleøvelser hvor spillerne er under press, med motspillere og
medspillere i alle øvelser. Tren kamplikt. Intensitet og vilje i alle handlinger.

Øvelser
Oppvarming

I tilpasset og avgrenset firkant kan det spilles «hold ballen i laget» i overtall.

Deløvelser

Angrep- og forsvarsspill som strukturtrening: Jobb spesifikt med isolerte deler av
kampen i treningen. Overganger, innlegg, holde ballen i laget osv.
Sørg for at øvelsene blir så kamplike som mulig, og bruk mye spill som deløvelser.

Spill

Alltid med mål og det kan være noen flere spillere. Fra 3 mot 3 til 9 mot 9. Få
spillere: Intensitet. 9 mot 9: Kamplikt.
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15-16 år – 11’er fotball
Flest mulig, lengst mulig!
✓
✓
✓

Ta vare på alle!
Intensitet og tøffhet
Laget

De fleste 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. Intensitet, besluttsomhet og
kvalitet i alle øvelser er viktig for å utvikle spillere og lag på dette
trinnet. Her må både trener og spiller ta ansvar. Holdninger og
ansvar for egen utvikling må understrekes. Bevisstheten rundt
taktiske valg skal videreutvikles.
God fotballferdighet er summen av taktiske valg og teknisk
utførelse. Legg til rette for hospiteringsordninger, for de beste
helt opp til A-lag. Åpenhet i gruppa kan løse en del av
utfordringene som kan oppstå. Ta gjerne ungdommene med på
34
råd.

Organisering
Antall
treninger/hospitering

Det skal gis tilbud om 3-4 aktiviteter i uka. Alle treninger åpne for alle.
Differensierte treningsgrupper. Her etableres samarbeid med jr. og A-lag som gjør
at det mest treningsvillige kan trene opptil fem fotballøkter i uka om de ønsker.
Motiver til hospitering som et middel for å gi spillerne utfordringer.

Inndeling

Årgangen ledes av en årgangsansvarlig utnevnt av SU. Det etableres et 1.lag basert
på ferdigheter og motivasjon. Øvrige spillere fordeles på flere lag som skal være
tilnærmet like sterke

Sosialt

Skape trivsel med ulike tiltak for å holde spillerne samlet. Tur/cup til utlandet kan
vurderes. Treningsleir på idrettshuset etc. Sandarcup og Sør-cup anbefales som
godt cup-alternativ.

Trenere og ledere

Skal gjennomføre fullt grasrottrenerkurs. Det forventes at lagene stiller på
trenerforum/utviklingstiltak i klubbregi.

Sportslig
Mål

Konnerud skal ha lag i interkretsspill i ungdomsfotballen og kjempe om å bli
kretsmester. Alle skal ha et kamptilbud.

Utfordring

Holde på spillere - både de som vil satse og de som ikke vil satse på fotball. Her er
det viktig med dialog med spillerne. Alle har nå et forhold til eget nivå og kan ta
ansvar for egen utvikling, det er naturlig at de er med å bestemme. Vektlegge
holdninger og fair play.

Teknikk/
Taktikk

Videreutvikle gode og hensiktsmessige fotballferdigheter. Vektlegg større tempo
og intensitet. Bruk spilleøvelser hvor spillerne er under press, med motspillere og
medspillere i alle øvelser. Tren kamplikt. Intensitet og vilje i alle handlinger. Mer
rettet mot lagstrukturen.

Øvelser
Oppvarming

I tilpasset og avgrenset firkant kan det spilles «hold ballen i laget» i overtall.

Deløvelser og spill

Angrep- og forsvarsspill som strukturtrening: Jobb spesifikt med isolerte deler av
kampen i treningen. Overganger, innlegg, holde ballen i laget osv.
Sørg for at øvelsene blir så kamplike som mulig, og bruk mye spill som deløvelser.
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Voksenfotball
Jr. og A-lag
Vi har «to spor» i det vi definerer som
voksenfotballen: Ett utviklingsløp for
spillere med forutsetninger og ambisjoner,
samt et sosialt løp for resten av våre
medlemmer.
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Lagstilknytning
Det etableres på herresiden G19, juniorlag etter hvert seniorlag (A, B og C). På damesiden
vil J17 gå direkte inn som en del av klubbens senior-damelag.

Organisering av lag
Spillerne går som hovedregel fra gutte/jentefotball over til juniorfotball. Vi ønsker at man
skal kunne fortsette utviklingsløpet hos, til vi eventuelt ikke lenger har et godt nok sportslig
tilbud til spillerens utvikling. Derav åpnes det for at spillerne i enkelte tilfeller tilhører det
laget man er høyest sportslig kvalifisert for. Slike avgjørelser avgjøres av trenere for jr og alag i samråd med SU.

Fokus
Tidlig i aldersgruppen er spillerne fortsatt enkelte i sterk vekst – noe som må hensyntas.
Dette skjer i en periode der spillerne møter mange nye krav til prestasjoner og resultater
både på skole og idretten. De mest ambisiøse kan få økt tilbud om trening i skoletid
gjennom idrettslinjer på videregående skole. Vi må derfor være spesielt oppmerksomme
på belastningsstyringen og koordineringen av aktiviteter. Fotballfaglig ønsker vi en
videreutvikling av våre viktigste grunnprinsipper på taktiske valg, individuelt, relasjonelt og
strukturelt. Sosialt må det jobbes aktivt for å spleise kull som ikke har vokst opp sammen.
Dette er avgjørende for å kunne beholde et kamptilbud for alle som ikke fortsetter i vårt
utviklingsløp, men ønsker å fortsette med fotball fordi det er gøy og sosialt.

I trening
Alle spillere i voksenfotballen skal tilhøre en treningsgruppe. I utviklingsløpet skal det
trenes vesentlig mer enn i breddeløpet. Fotballgleden skal bevares på begge sider. Det skal
fortsatt være gøy med fotball, enten man velger å satse på fotballen eller man ønsker å
kun være med for moro.

I kamp
Alle spillere i voksenfotballen skal tilhøre en treningsgruppe. I utviklingsløpet skal det
trenes vesentlig mer enn i breddeløpet. Fotballgleden skal bevares på begge sider. Det skal
fortsatt være gøy med fotball, enten man velger å satse på fotballen eller man ønsker å
kun være med for moro.
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Differensiering
På trening differensieres det pedagogisk og alle gis utfordringer etter behov. (Eks. grupper
etter nivå/ferdighet) Organisatorisk differensiering i form av lag-inndeling etter
ferdigheter/ambisjoner skal skje. I tillegg etableres hospiteringer for enkeltspillere etter
behov. Sportslig leder/SU avgjør dette i samråd med hovedtrenere på kullene.

Andre idretter
Spillere i voksenfotballen oppfordres til å velge fotball som idrett dersom spilleren har
ambisjoner og forutsetninger for å utvikle seg videre. Valget skal alltid tas i tett samråd
med spilleren selv og dens foresatte. God og ærlig veiledning er en forutsetning for å ta
gode valg – og valget skal alltid gjøres på spillerens premisser.
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Jr. og A-lag – 11’er fotball
Sterke miljøer og gode felles opplevelser!
✓
✓
✓

Godt lagmiljø
Intensitet og tøffhet
Positive forbilder

Det å være del av noe og ha en sunn fritidsaktivitet fremstår som
stadig viktigere når spillerne når junioralder. I en periode der mye
annet i livet trekker i spillerne og tar mye tid, ønsker vi å
tilrettelegge både for en sosial og utviklingsorientert arena for
klubbens juniorspillere.
I tråd med Konnerud fotballs kjernemål ønsker A-lagene i
klubben 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. Ikke minst et lag som yngre spillere i klubben ser opp
til og ønsker å bli en del av! Samtidig kjennetegnes A-laget som
et fyrtårn når det gjelder verdiene til Konnerud Fotball. Spillere,
trenere og støtteapparat forventes
å handle med respekt til
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hverandre, yngre lag i klubben, motspillere og dommere.

Målsetting for jr. herrer
Skal skape en sosial og seriøs arena for unge fotballspillere. Favne både om de som vil noe
med fotballen, gjennom hospitering til A-lag og de som spiller kun for gøy.

Felles for seniorlagene
• Sørge for at de yngre Konnerudspillerne løftes opp og får muligheten på A-laget når
de er modne for det
• Fremstå som gode rollemodeller for de yngre avdelingene i fotballgruppa, blant
annet gjennom fadderordninger. Flere seniorspillere burde også involveres som
trenere for yngre årganger.
• Sammen sørge for en god seniorkultur, også på tvers av dame, og herresiden.
• Sørge for et tilbud til alle, også de som ikke ønsker å satse (fotball for alle aldre)

Målsetting for a-lag damer i sportsplanens periode
• Etablere seg i toppen av 4.divisjon og på sikt kjempe om opprykk til 3.divisjon
• Skape en stor og solid spillergruppe som trives sammen.
• Bygge opp en seniorkultur

Målsetting for a-lag herrer i sportsplanens periode
• Etablere seg som et topplag i 4.divisjon, og kjempe om opprykk til 3.divisjon
• Rykke opp en divisjon med B-laget til 5.divisjon
• Sette en standard for resten av klubben for det å være et utviklingsorientert miljø. Vi
ønsker å bli bedre sammen!
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Spillestil i
Konnerud Fotball
Offensive i hodet – offensive på
banen!
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.
Vi ønsker derimot å ha noen felles føringer for hva et
Konnerud-lag skal kjennetegnes av:
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Vi spiller fotball. I motsetning til å sparke, spiller vi! Det handler om å jobbe
utviklingsorientert. Blant annet betyr det at vi skal oppfordre alle våre lag til å sette i gang
bakfra, helt fra begynnelsen av utviklingsløpet. Det handler om å tørre å gjøre feil for å
lære av det. Vi vil vinne fotballkamper, men resultatfokuset skal aldri stå i veien for
utviklingsfokuset.
Vi vil eie ball. Det handler om å styre kampen, med ball i laget. Med kvalitet i pasning, god
posisjonering, riktige vinkler og høyt tempo skal vi flytte ball for å flytte motstander. Skape
og utnytte tid og rom, bryte forsvarslinjer, skape sjanser og score mål. I etablerte angrepet
handler det om å være tålmodige til rommene åpnes. I kontringen må motstanders
ubalanse utnyttes raskt og med stor vilje!
Vi skal gjenvinne ball hurtig. Vi skal være tydelige på hvilke rom vi ønsker å forsvare og
hvilke rom vi ønsker å lede motstanderlaget inn i for å vinne ball. Alle våre 11-lag skal spille
soneforsvar med korte avstander, og kjennetegnes av et intensivt press og aggressive 1.
forsvarer. Presshøyden skal være dynamisk etter hva kampen tillater. Vårt mål er å vinne
ballen tilbake raskest mulig, helst umiddelbart i gjenvinningspress dersom klimaet tillater
det. Alternativt ved å falle samlet inn i etablert soneforsvar.
Alle er forsvarere og alle er angripere. Spissen er vår førsteforsvarer når motstander
starter et angrep. Keeperen er førsteangriper når han/hun fanger et innlegg. Alle er i
forsvar når motstander har ballen og alle er i angrep når vi har ballen. Det er laget som
vinner ball, og laget som skaper sjanser og scorer mål.
Riktig, riktig. I utviklingsløpet handler det om «riktig, riktig». Riktig valg, og riktig utførelse.
For å få til dette trenes spillerne til å observere en situasjon, tenke, for så å ta et valg og ha
ferdighet til å gjennomføre valget. Vi vil at det skal være et bevisst valg bak hver berøring,
hver handling. Det tekniske, taktiske, fysiske og mentale er uløselig knyttet sammen i
spillet, og disse ferdighetene bør trenes i en helhet.
Vi spiller slik vi trener (og omvendt). Alle kamper handler om å vinne over motstander i
ulike spillklima på ulike deler av banen. 3v3, 5v5, 7v7 og 11v11. Hver eneste kamp består av
ent hundretalls situasjoner der spillerne er i liketall, overtall eller undertall; 1v1, 2v3, 3v2 og
liknende. For å øve mest mulig på det spillet handler om, skal alle økter i Konnerud fotball
inneholde momenter av spill i ulik grad. På denne måten vil spillerne måtte forholde seg til
motspillere, og trenes i å ta valg.
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Hospitering i
Konnerud Fotball
I all utvikling er det en vedtatt sannhet at man trenger noe
å strekke seg etter, en utfordring. Får man ikke dette vil
man falle ut av flytsonen for egen utvikling og ofte
stagnere. Hospitering ved å skape en tilleggsarena på et
høyere årsklasse er en måte å ivareta dette på.
Gjennom samarbeid med toppklubb og krets er utvikling
for de aller beste i hver årgang som oftest ivaretatt helt
opp til 14-årsalder. De får sin utfordring her, noe å strekke
seg etter. Allikevel finnes det både unntak, samt at i
spesielt gode årganger kan det være flere som trenger en
tilleggsarena for å få utfordringer. Dette gjelder allerede
fra g/j 12.
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For lag/årganger fra 12 år og oppover blir 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.
• Dersom spillere har tilleggsarena på krets/SIF, bør det vurderes om andre i årgangen
trenger en tilleggsarena for å utvikle seg. Treninger med en eldre årgang.
• 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. Sportslig utvalg skal konsulteres
dersom en permanent flytting skal finne sted.

Hospitering i praksis:
• Trener nominerer 1-3 spillerne til hospitering. Dette gjelder for en periode. Foreslått
eksempelvis 3. uker av gangen.
• Hospitert spiller skal minst følge 1 økt i uken på laget spilleren hospiterer opp fra, altså
laget spilleren tilhører. Man skal følge minimum en økt på laget man hospiterer opp
på, men kan selvfølgelig følge flere dersom det avtales mellom trenerne.
• Spilleren skal prioritere kampene til eget lag, også i hospiteringsperioden.
Treningsøkt kan erstattes med kamp.
• Spilleren kan også vurderes inn mot kamptropp på laget det hospiteres opp på,
dersom trenerne for begge lag blir enige om det. Det legges til grunn at spilleren bør
være aktuell for å starte kampen. Spilleren skal da ha gjennomført en treningsuke
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. Mangel på løsning her, løses også av sportslig leder.
• Hospiteringsordningen lagene mellom bør evalueres med jevne mellomrom,
eksempelvis etter en periode på 6 uker, der trenere møtes. Hva/hvem har fungert
godt, eventuelt hva har ikke fungert? Hospiteringen bør også sees i lys av hvorvidt
jente/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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