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Idrettsglede 

 Vi ser hver spiller og gir spillerne positive og balanserte tilbakemeldinger 

 Vi går foran som gode eksempler 

 Skape trygghet, god sosial arena og forutsigbarhet for spillere og foreldre 

 

Spillerens utvikling  

Vi skal ha fokus på den enkelte spiller sin ferdighetsutvikling. Både gjennom å fokusere på 
spillers valg samt spillers fotballtekniske ferdigheter. Det skal vi gjøre ved å gi riktig utfordring i 
forhold til utgangspunkt, interesse og utvikling. 

Følgende tiltak vil også bli brukt for å sikre utvikling. 

o Differensiering og nivå på eget lag 

o Hospitering 

o Oppflytting 

Det er lagenes hovedtrenere som sammen med trenerkoordinator tar beslutningene om hvilket 
tiltak som skal iverksettes og for hvilke spillere. Ved permanent oppflytting skal Sportslig Leder 
tas med i beslutningen.  
 
Under treningene skal trener være oppmerksomme på spillere fra andre lag som er på banen, 
for eventuell deltagelse på sin trening. 
 
Trener skal alltid gi banekapasitet til spillere som er på banen utenfor egen trening. 
 

Vi ønsker at alle lag i ROS spiller på følgende måte: 

Offensivt: 

 Vi setter i gang spillet bakfra 

- Riktig utgangsposisjoner, brede midtstoppere og høye backer 

- Keeper setter i gang langs bakken 

- Ikke bli stående i utgangsposisjonene når spillet er i gang 

- Keeper lese spillet- må vi bearbeide eller kan vi ta en overgang ( 

gjennombruddshissig ) ved lengre lengre utspill. 

- Involvere sentral midtbanespiller  

 Vi er gjennombruddsøkende- ved å alltid se på muligheten for å spille gjennom, over 

eller rundt motstanderen. 

- Pasningskvalitet ( presis, fart i ball, spill på riktig fot… ) 

- Flere samtidige bevegelser ( flere vil ha ballen samtidig ) 

- God verbal kommunikasjon 

- Gode pasningsvinkler 

- Bevisst bruk av bredde og dybde ( med- og motbevegelser ) 
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 Være ekstremt gjennombruddshissig på siste tredel av banen- komme oftest mulig til 

avslutninger 

- 1A utfordre 1F for å skape overtall/ ubalanse hos motstander 

- 1A utfordre 1v1 

- True bakrom 

- Tidlig innlegg 

- Flest mulig spillere med i siste 3-del når det avsluttes ( at vi truer alle farlige rom ) 

-  

Defensivt: 

 Vi spiller soneforsvar- Skal vi presse eller hindre rom 
Presse: 
- Hvem er 1F 
- Maks tempo i forflytning ( spurte i press ) 
- Kroppstilling, riktig avstand til 1A- se på ball 
- Snappe ball/ takle 
- Orientere seg i forhold til resten av eget lag og motstandere 
Hindre rom: 
- Hvem er 1F 
- Nekte framoverpasning 
- Oppholde motstander for å komme fortest mulig i balanse 
- Stenge av farlig rom 

 Vinne ballen så fort som mulig tilbake etter balltap- for å unngå ubalanse i eget lag å 
komme ned i etablert forsvar så raskt som mulig 
Etablert forsvar: 
- Hvem er 1F 
- Komprimert både i lagdeler og mellom lagdeler 
- Skyve sidelengs, pumpe opp og ned ( fram og tilbake ), gode vinkler mellom 1F og 

resten av ledd, kommunikasjon 

 Være sterke i egen 16-meter, på dødball og innlegg ( hindre mål ) 
- På riktig side av ballen ( mellom eget mål og motstander ) 
- Sidestilling/ orientering 
- Kommunikasjon 
- Tøffhet i duellspillet- først på ball 
- Keepers rolle- både i forhold til kommunikasjon og å ta dueller 
- Markere i prioritert rekkefølge i forhold til trussel mot mål 

 
 
 
 
Spillersamtaler. 
Vi skal gjennomføre spillersamtale pr år. 
 
 
Målsetninger. 

Resultatmålene er: 

- Enkeltspillere: 

o Være representert på SIF TF i årsklassene 13-16 år.  

o Være representert i kraftsenteret 4 girls 2.  Jenter. 
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o Kamptilbud til alle 

- Lagene: 

o A-lag i 5. divisjon 

o Juniorlag kvalifisert til Interkrets – hvis dette er målsetningen så må vi stå på! ;) 

De sosiale mål er: 

- Beholde spillere i klubben lengst mulig 

- Skape idrettsglede for alle spillere 

- Minst 1 x sosial lagsaktivitet i året  

 

 

For å oppnå målene om verdier, spillers utvikling og spillestil skal alle i ROS følge disse 
retningeslinjene:  

Aktivitetsprinsippet: 

For å oppnå både læring og mestring ønsker vi mest mulig aktivitet. Ved å ha mest mulig 
aktivitet vil spillerne være mer skjerpet gjennom hele økta. Derfor ønsker vi: 

- Komme raskest mulig i gang med aktivitet når vi er ute på feltet  

- Tilrettelegge øvelser for både mye bevegelse og mange ballberøringer 

- Dele gruppene inn i riktig antall grupper 

- Differensiere gruppa i forhold til ferdigheter 

Spesifisitetsprisnippet: 

- For å lære bli gode fotball må vi trene fotball.  

- Vi ønsker å ha mest mulig kamplike øvelser slik at spillerne lettest mulig kan gjenkjenne 
situasjoner i kamp. 

- Vi ønsker også ha mest mulig med- og motspill for å utvikle alle aspekter av spillet, i 
øvelsen. 

Trenere må hele tiden ha fokus på hva som gir best læring: 

- Justere funksjonaliteten ift ferdigheter og nivå 

- Tilpasse antall spillere i øvelsen, for å sikre flest mulig ballberøringer, samt gjøre det 
enklere å gjennomføre øvelsene. 

- Legge inn begrensinger i spillet for å forsterke de momentene vi ønsker å trene på. 
Eksempelvis; dele banen inn i soner, ha med vegger på sidene, joker, antall touch 

 

 

Aktivitet  

 Alle treningsøkter starter med Skadefri oppvarming 

- Forlengs, baklengs, sideveis, hofteledd inn/ut, heade 

- Uttøying 

 Situasjonsøving 
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- Øvelser som underbygger temaet for treningen. Eksempelvis ved fokus på; «alltid se på 
muligheten for å spille gjennom, over eller rundt motstanderlaget» . Her bruker vi øvelser 
som gir spillerne størst mulighet til læring gjennom med-/ motspill. ( treningsøkta.no, NFF 

Innhold- Angrepsspill- 1A og vi andre- Barcaøvelsen ) 

 Spill 

- Spill på to mål 

- Her har vi enten fritt spill eller så organiserer vi spillet for å fremprovosere situasjoner vi 
ønsker å se ( momenter vi trener på ). Dette ved eksempelvis ved å bruke vegger, joker, 
touchbegrensning, soner 

 

 

 Situasjonøving 

- Avslutningstrening- «Være ekstremt gjennombruddshissig på siste tredel av banen- 

komme oftest mulig til avslutninger» 

- For å få utvikling og å se framgang starter vi med enklere øvelser for så å utvide 

( treningsøkta.no, NFF Innhold- Scoringstrening…. ) 

 

 

 

 

Alle øvelser er direkte knyttet til treningsøkta.no  


