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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 i ROS skal ha spillende lag. 

 På trening og kamp skal spillet som oftest settes i gang kort fra keeper. 

 Vi har fokus på pasningspill og den enkeltes spillers involvering  

 Fotball skal spilles, ikke sparkes 

 
 
Spillerens utvikling  

 Vi skal ha fokus på den enkeltes ferdighetsutvikling, men ikke på bekostning av trivsel og 
samhold 

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

 
 
Treninger: 

 Alle treninger skal starte med Skadefri oppvarming 

 Sett gjerne sammen spillere i forhold til ferdighetsnivå til ulike øvelser, men ikke ha faste 

ferdighetsgrupper for hver trening. Kun deler av treningen skal være med differensiering.   

 Alle treninger skal innholde en kampsituasjon 

 

Differensiering og jevnbyrdighet på treninger. 

 Kan starte fra spilleren fyller 6 år.  

 Sette sammen spillere i forhold til ferdighetsnivå i deler av treningen 

 

 

 

Differensiering og jevnbyrdighet på kamper (6-12 år) 
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 Differensiering på kamper/ cuper er ikke lov  

 Sette sammen spillere i forhold til ferdighetsnivå slik at man får like jevne lag 

 Viktig at dette gjøres på en måte som ivaretar trivsel og samhold 

 Bytt lag på vår og høst sesong, samt på cuper  

 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, ikke lov å hente inn spillere fra laget over. 

- Eks: Man har 2 stk 5er lag (jevnbyrdighet), hvor alle spillerne spiller like mye. 

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

5er lagene 

 

Hospitering 

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

 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 el oppflytting. 
Hovedtrenerne på lagene skal vurdere sammen med trenerkoordinator hvem som skal få 
tilbudet og foreldrene skal kontaktes. 

 

Permanent oppflytting av spiller 

 Oppflytting av spiller til eldre årganger er ett virkemiddel man skal bruke når det er til 
beste for den enkeltes spiller sin utvikling. 

 

Samarbeid  

 Man skal alltid søke samarbeid mellom lagene i Røyken og Spikkestad 

o Hospitering mellom lagene for å skape flere treninger. 

o Felles vintertrening. 

 Man har dialog med Håndballen for valg av treningstider 
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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 reglen 

 

Treninger 

 

Vi gjennomfører treningene i forhold til følgende moduler: 

 

Modul 1 

 Gjennomgang av økta og oppvarming 

o Kan gjennomføres før tildelt Bane/treningstid.   

 Avtaler med lag på feltet 

 Oppvarming, balanse, spenst, hurtighet, styrke 

o Skadefri 

 

Modul 2 

 Teknikk 

 Pasning 

 

Modul 3 

 Spill 

 

Modul 4 

 Intervall, nedjogg/uttøying 

o Kan gjennomføres etter tildelt treningstid 

 Avtaler med påtroppende lag 
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6-8 år 

 Årsklassene skal spille 3’er og 5’er fotball 

 Det skal rulleres på plassene både på trening og kamper 

 Alle skal ha tilnærmingsvis like mye spilletid 

 Legge tilrette for rene jentelag når forutsetningen er tilstedet. 

 Det skal vises fleksibilitet ovenfor andre idretter 

 Legg gjerne inn felles keeperøvelser for hele laget 

 Man kan ikke ha treninger på mandager som er forbeholdt Idrettskolen. 

 Kan hospitere opp 

 Bør ha ett helårs tilbud 

9-10 år 

 Årsklassene skal spille 5’er fotball 

 Det skal rulleres på plassene både på trening og kamper 

 Bør starte med keepertreninger 

 Alle skal ha tilnærmet like mye spilletid,  

 Hvis spiller ikke viser interesse eller har feil holdninger kan spilletiden bli redusert. 

 Det skal vises fleksibilitet ovenfor andre idretter. 

 Skal legges til rette for hospitering. 

 Skal ha ett helårs tilbud 

11-12 år 

 

 Årsklassene skal spille 7’er fotball 

 12 års klasse kan man starte med spillere på faste plasser 

 Alle skal ha tilnærmet like mye spilletid,  

 Hvis spiller ikke viser interesse eller har feil holdninger kan spilletiden bli redusert. 

 Det skal vises fleksibilitet ovenfor andre idretter. 

 Skal ha ett helårstilbud med treningsfri fra siste kamp etter høstserien til medio november. 

 


