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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. 

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

o Differensiering og nivå på eget lag 

o Hospitering 

o Oppflytting 

Det er lagenes hovedtrenere som sammen med trenerkoordinator tar beslutningene om 
hospitering. 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 i ROS skal ha spillende lag. 

 Fokus på spillerutvikling 

 
Spillersamtaler. 

 Det skal gjennomføres årlige spillersamtaler. 
 
 
Målsetninger. 

Resultatmålene er: 

- Enkeltspillere: 

o Være representert på EA i årsklassene 13-16 år.  

o Videreutvikle jenteløftet. (Kraftsenter LRH 13-15). 

o Kamptilbud til alle. 

- Lagene: 

o Ambisjon om A-lag i 4. divisjon 

o Junior bør spille på kretsens øverste nivå 

o Ha et Damelag 

o Ha et Rekruttlag 

De sosiale mål er: 
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- Beholde spillere i klubben lengst mulig 

- Skape idrettsglede for alle spillere 

- Minst 1 x sosial lagsaktivitet i året  

 

Sesongen 

 Sesongen 11er fotball er fra desember til siste seriekamp høstserien 

 Sesongen 9er fotball er fra november til siste seriekamp høstserien 
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Treninger, følgende moduler er retningsgivende: 

Modul 1, før økta: 

 Gjennomgang av økta  

 Oppvarming: 

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

o Pasningsøvelser 

 

Modul 2, basisferdigheter: 

 Balanse, koordinasjon  

 Spenst, hurtighet, fotrapphet 

 Styrke og kapasitet 

 

Modul 3, ferdigheter: 

 Teknikk 

o Kontroll over ball 

o 1 mot 1 ferdighet 

 Pasning 

o Medtak-slå-forflyttning / Mottak-slå-forflytning  

o Orientere seg 

 Spill 

o Spill 

o Relasjoner og samhandling 

 Taktisk 

o Hvordan skal laget spille offensivt og defensivt 

o Hva kreves av hver spiller i sin posisjon 

 Keepertrening 

 

Modul 4: 

 Nedjogg, Uttøying og evaluering av økta 

 

Modul 5: 

 Spillerens modul 

o Restutisjon, matvaner og egentrening 


