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INNLEDNING 

Dette dokumentet beskriver sportslige rammer for barnefotballen i ROS Fotball, det vil si tilbudet 

klubben har for barn i alderen 6 – 12 år.  Formålet med de sportslige rammene er å gi «en blå 

tråd» fra man begynner med fotball i 1. klasse opp til senior a-lag. ROS Fotball ønsker et ROS FOR 

ALLE. Det betyr at flest mulig spiller fotball lengst mulig, og at vi legger til rette for at man blir 

best mulig ved hjelp av et godt tilbud til alle, uansett ambisjoner på banen. 

Barnefotballen er fortrinnsvis organisert slik at kampene spilles som 3er, 5er, 7er og 9er fotball. 

IDRETTSGLEDE 

 Barnefotball skal være lekbetont. 

 Vi ser hver spiller og gir spillerne positive og balanserte tilbakemeldinger 

 Trenere og lagledere skal gå foran som gode eksempler 

 Vår viktigste oppgave er å skape trygghet, godt samhold og forutsigbarhet for spillere og 

foreldre. Trivsel er viktigere enn resultat 

 Et godt samhold skaper lagånd og resultater på sikt. 

 Alle skal ha tilnærmet lik spilletid på kamper 

 

VI ØNSKER AT ALLE LAG I ROS SPILLER PÅ FØLGENDE MÅTE: 

Generelt ønsker vi a lagene i ROS har en utviklende spillestil både i forsvar og angrep. Det betyr 

at ferdighetsbegrepet er sentralt både i trening og kamp, og at fokus på resultat tones ned. 

 Vi ønsker samtidig at både den enkelte spiller og laget har fokus på det som skal presteres og 

utvikles fremfor resultat og tabell posisjon.  

Dette vil si at i vårt offensive spill ser igjen ferdighetene vi øver på i trening, enten det når vi 

setter i gang spillet bakfra som vi liker å kalle etablert angrep spill, eller vi vinner ballen og vi skal 

kontre. Rent konkret betyr dette ; 

Alle lag i ROS skal kjennes igjen ved at de ønsker å sette i gang angrepen bakfra, spille oss via 

midtbanen for så skape gjennombrudd på siste tredje del. 
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 Også når vi forsvarer oss ønsker vi å ha en utviklende tilnærming i vårt spill. Det betyr at 

vi er soneorientert i spillet vårt ,noe som i korte trekk betyr at vi ønsker å lage rommene 

på banen så små som mulige for motstanderen. Vi spiller altså soneforsvar defensivt.  

 

SPILLERENS UTVIKLING  

 Vi skal ha fokus på den enkeltes ferdighetsutvikling, hovedsaklig med mye ball. Men dette 
skal ikke gå på bekostning av trivsel og samhold. 

 Vi gir spillerne riktige utfordringer og tilbud i forhold til ferdigheter og interesse. 

 

TRENINGER 

 Treningene i ROS barnefotball skal planlegges. 

 Ramme for treningen er i henholdt til NFFs Nasjonale Rammeplan. 

             Alle lag i ROS Fotball skal ha samme oppbygging av sine treningsøkter 

 

  Mal for økt oppbygging  

Alder 5–8 år 9–10 år 11–12 år 

Øktas varighet 1 time 1,5 timer 1,5 timer 

Sjef over ballen 40 % 30 % 20 % 

Spille med og mot 10 % 20 % 30 % 

Tilpasset smålagsspill 40 % 40 % 40 % 

Scoringssøvelser 10 % 10 % 10 % 
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DIFFERENSIERING OG JEVNBYRDIGHET PÅ TRENINGER 

 Kan starte fra spilleren fyller 6 år.  

 Sette sammen spillere i forhold til ferdighetsnivå i deler av treningen 

 

JEVNBYRDIGHET PÅ KAMPER (6 - 12 ÅR) 

 1. og 2. lag på kamper og cuper er ikke lov  

 Vi setter sammen lagene på kamp, slik at alle lagene blir jevnest mulig og består av både 

godt øvede og lite øvede spillere. Viktig at dette gjøres på en måte som ivaretar trivsel og 

samhold 

 Vi har rullerende lag i seriespill og cuper slik at alle får spille med alle.  

 Lagene kan ha et ekstra tilbud til de spillerne som trenger ekstra ferdighetsstimulering. 

Dette tilbudet skal ikke gå på bekostning av det ordinære tilbudet. Ekstratilbudet er kun 

for spillere i laget, og det er ikke lov å hente inn spillere fra laget over. 
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Eksempel: Man har 2 stk 5er lag (jevnbyrdighet), hvor alle spillerne skal spille.  

Ekstratilbud: 1 stk 7er lag i alderstrinnet over hvor man rekrutterer spillere bredt fra 5er 

lagene 

 

HOSPITERING 

 Hospitering kan og bør brukes fra det året de fyller 6 år. 

 Hospitering kan brukes for å dekke den enkeltes spillers behov for aktivitet og/eller 

utfordring. Spilleren må også oppfylle følgende kriterier: 

o Interesse  Ønske om å ha flere aktiviteter enn lagets. 

o Ferdigheter  Gode nok ferdigheter 

o Holdninger  God oppførsel 

 

 Hovedtrener skal alltid vurdere om en spiller har behov for hospitering. Hovedtrenerne på 
lagene skal vurdere sammen med trenerutvikler hvem som skal få tilbudet og foreldrene 
skal kontaktes. 

 

PERMANENT OPPFLYTTING AV SPILLER 

  Oppflytting av spiller til eldre årganger benyttes unntaksvis og er ett virkemiddel man 
skal bruke hvis sportslig ledelse i samarbeid med hovedtrener mener at dette er til beste 
for den enkeltes spillers utvikling. 

 

SAMARBEID  

Man skal alltid samarbeide mellom lagene fra Midtbygda og Spikkestad 

o Hospitering mellom lagene for å skape flere treninger. 

o Felles vintertrening. 
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 Man har dialog med Håndballen for valg av treningstider, ref. skriftlig avtale fra 2016 om 

forkjørsrett og vikeplikt for vinter- og sommersesongen. 

 

GODE HOLDNINGER.  

 Få foreldrene til å heie på laget og ikke spiller. 

 Få foreldre til å klappe når motstander gjør en god prestasjon 

 Vi hilser alltid på motstanderens trenere/lagledere og dommer 

 Vi takker alltid motstanderne og dommer for kampen. 

 Vi følger Fair Play reglene 

 

 

6 - 8 ÅR 

 Årsklassene skal spille 3er og 5er fotball 

 Det skal rulleres på plassene både på trening og kamper 

 Alle skal ha tilnærmingsvis like mye spilletid 

 Det skal være rene jentelag. 

 Det skal vises fleksibilitet ovenfor andre idretter 

 Legg gjerne inn felles keeperøvelser for hele laget 

 Kan hospitere på lag i aldersklassen over eller lag i samme aldersklasse 

 Kan ha ett helårs tilbud 

 Treningene skal ha fokus på lek og moro 

 Fokus på basisferdigheter 

 
 

 

 

 

Aktivitet: 
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Alle treninger starter med Skadefri oppvarming 

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

- Uttøying 

- Sjef over ballen: Ulike øvelser/ leikformer hvor man har mye ballkontakt. Starter uten 
motstand, (treningsøkta.no - NFF Innhold- Sjef over ballen- Ballkontroll- Føringer og 
vendinger til linje). Så utfordre videre til passiv motstand (treningsøkta.no- NFF Innhold- 
Sjef over ballen- Ballkontroll- Føring i ulikt tempo og retning) 

- Spille med og mot: Ulike øvelser/leikformer som inkluderer mottatt, medtak, spille 
pasning, bevege seg i forhold til ballføreren og vinne ballen. 

- Tilpasset smålagsspill - alltid prioritere antall ballberøringer og involveringer. Derfor 
fokuserer vi veldig på at det ikke er for mange spillere på hvert lag. Alt fra 2v2 til 4v4 er 
bra. Kan ha med keeper også hvis man bruker 5er mål, men med småmål uten keeper. 
Banestørrelse justeres etter ferdighet. 

- Scoringsøvelser- Her må det ikke bli for vanskelig. Samtidig at det ikke er for mange på 
hver stasjon slik at det blir flest mulig skudd på hver. Unngå kø (treningsøkta.no- NFF 
Innhold- Scoringstrening - avslutninger mot keeper) 

9 - 10 ÅR 

 Årsklassene skal spille 5er og 7er fotball 

 Det skal rulleres på plassene både på trening og kamper 

 Bør starte med keepertreninger 

 Alle skal ha tilnærmet like mye spilletid 

 Det skal vises fleksibilitet ovenfor andre idretter 

 Man kan hospitere på lag i aldersklassen over. 

 Skal ha ett helårs tilbud 

 Trening skal ha fokus på lek og moro 

 Kan fokusere litt mer på posisjonering/struktur i tillegg til basisferdigheter. 

 
 

 

 

Aktivitet: 

Alle treninger starter med Skadefri oppvarming 

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

- Uttøying 
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- Sjef over ballen: ulike øvelser hvor man har mye ballkontakt. Her kan vi gå rett inn med 
passiv motstand. (treningsøkta.no- NFF Innhold- Sjef over ballen- Ballkontroll- triksing og 
føring/ vende på signal ), så kan man gå over til aktiv motstand- her legger vi inn ulike 
konkurranser/ leker som for eksempel «balltyven». 

- Spille med og mot: Ulike øvelser/leikformer som inkluderer mottatt, medtak, spille 
pasning, bevege seg i forhold til ballføreren og vinne ballen. Inkludere gjerne motstander i 
ulike spillsituasjoner (temaer) som 1 mot 1, overtall, opp-tilbake- gjennom/vend. For å 
utfordre spillerne litt, så går vi over i mer kamplike øvelser, men allikevel tilpasse slik at det 
oppleves mestring i forhold til det vi trener på. (treningsøkta.no- NFF Innhold- Angrepsspill- 
3-lagspill 8 mot 4 ).  

- Tilpasset smålagsspill med og uten keepere. Deles inn i differensierte lag. Ha gjerne med 
keepere. Antall berøringer og involveringer er viktig- ikke for mange spillere på hvert lag. 
Legg gjerne inn betingelser som er med på å skape situasjoner som bygger opp under 
temaet for økta.  

- Scoringsøvelser- Ulike avslutningstreninger- 1v1, 2v1, 3v2 eller scoringstrening fra 
forskjellige avstander og retninger etter ulike typer pasninger. Vi ser alltid an spillerne 
ferdigheter og tilpasser ut fra dette. (treningsøkta.no- NFF Innhold- Scoringstrening- 
Avslutning på løpende rekke). 

11 - 12 ÅR 

 Årsklassene skal spille 7er eller 9er fotball 

 Kan starte med faste plasser for spillerne fra 12 års klasse. 

 Skal ha tilbud om keepertrening 

 Man kan hospitere opp på lag i aldersklassen over 

 Alle skal ha tilnærmet like mye spilletid, men spilleren må vise tilstedeværelse for kampen. 

 Det skal vises fleksibilitet ovenfor andre idretter 

 Spillerne skal ha ett helårstilbud 

 Kan ha fokus på spillestil og utvikling av relasjonelle ferdigheter, samt basisferdigheter 

 
Aktivitet: 

Alle treninger starter med Skadefri oppvarming 

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

- Uttøying 

- Sjef over ball: Vi vil fortsatt ha en del Sjef over ball-øvelser, men bruker nå også med 
konkrete pasningsøvelser for å få inn medspillere uten motstand (treningsøkta.no- NFF 
Innhold- Angrepspill- Y-øvelsen/ opp- tilbake- medløp). 
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- Spille med og mot: Vi ønsker øvelser som er mest mulig kamplike med ulike temaer. 
(treningsøkta.no- NFF Innhold- Spill med og mot- trelags sonespill med keepere). 

- Tilpasset smålagsspill: differensierte lag, med keepere. Nå ønsker vi å få det så kamplikt 
som mulig. Derfor spiller vi med like mange spillere som i kamp så ofte som mulig. Her 
kan vi ut fra tema sette betingelser til spillerne å coache ut fra dette. Vi kan også legge 
inn ekstra betingelser som er med på å skape situasjoner som bygger opp under temaet i 
økta.  

- Scoringsøvelser: Her varierer vi selvsagt i forhold til ferdigheter, belastningen tidligere i 
økta og hva vi ønsker å få fram. Men vi ønsker nå utfordre ytterligere med å legge inn 
flere momenter før selve avslutningsfasen (treningsøkta.no- NFF Innhold- 
Scoringstrening- opp –tilbake-gjennom-innlegg). 

 

Alle øvelser er direkte knyttet til treningsøkta.no  

  


