
Vedtatt av NFF Buskerud Kretsting 18 februar 2017     

 

Vedtatt forslag innsendt av ROS Fotball til kretstinget 18 februar 2017. 
Behandlet i styremøte ROS Fotball 12 januar og vedtatt 9 februar 2017. 
 

Sonesatsing i breddefotballen som styrker lokale tilbud for alle ambisjonsnivåer. 
 
Bakgrunn: 
Enkelte klubber utvikler ekstratilbud for spillere som vil litt mer enn det ordinære tilbudet fra/i eget 
lag. Tilbudene medføre ofte at dette også er/blir de sterkeste spillerne. Sonesatsing/lag er også 
ekstratilbud mellom flere klubber som kan komme i konflikt med ekstratilbudene og/eller de 
ordinære lagenes aktiviteter. Dette er som regel forbeholt det sterkeste spillerne. 
 
Enkelte ekstratilbud i barne- og ungdomsfotballen har en profil som markedsføres som toppfotball 
eller inngangen til dette. Andre tilbud er mer innrettet iht den norske breddemodellen; Flest mulig, 
Lengst mulig, Best mulig. Tilbudene følger ikke nødvendigvis fotballkretsenes grenser.  
 
Det bemerkes at enkelte foreldre/spillere trekkes til delvis kommersielle tilbud og delvis til 
frivillighetens non-profitt tilbud. Det viser seg at tilbud med høyere status blir foretrukket fremfor 
lokale tilbud/eget lag av spillerne og deres foreldre. Ambisjonen drives ofte av håpet om en fremtidig 
fotball karriere. 
  
Problemstilling: 
Ambisjoner i seg selv er ikke negativt. Det som imidlertid viser seg er at flere unge håpefulle drives, 
av både egenpålagt ambisjon og ytre påvirkning, i utakt med prestasjonsnivå og modenhet. 
Klubber erfarer at spillere som har fulgt drømmen kommer tilbake eller faller fra idretten som følge 
av en knust drøm om en fremtidig karriere / komme inn på det riktige ekstratilbudet. 
  
Det viser seg i praksis at enkelte årskull/klubber i barnefotballen utarmes hvor hver spiller i 
årsklassen er nødvendig for å stille stabil/kritisk mengde for påmelding av lag.  
Dette kommer spesielt til syne ved overganger fra 7 til 9er og 11er fotballen. Spørsmålet som ofte 
melder seg er om klubben har nok spillere i en årsklasse for å stille hele lag. 
  
Som følge av ekstratilbudenes avstand/tidsbruk medfører dette ofte at spillerne/ungene trer ut av 
sin naturlige sosiale omgangskrets i nærmiljøet. For enkelte kan dette være en kilde til utvikling. For 
de langt fleste en negativ effekt/sosiale fall ved returnering fra et ekstratilbud hvor kun de aller beste 
fikk plass. 
  
Konkurransen, ofte utilsiktet, om ungene/spillerne tilbudene medfører er i enkelte tilfeller uheldig 
for barnefotballen. Det er ønskelig NFF Buskerud vurderer en prosess for å samkjøre 
holdninger/profilering, retningslinjer og geografiske grenser for ekstratilbudene for å unngå de 
negative sidene. 
  
Løsning/vedtak: 

 Det skal ila 2017 igangsettes en prosess i NFF Buskerud for å samkjøres retningslinjer og 
geografiske grenser for ekstratilbudene for å unngå de negative effektene. 

 

 NFF Buskerud ønsker også å løfte debatten på nasjonalt nivå innenfor Norges Fotballforbund 
og innbyr omliggende kretser til dialog om tema. 
 

 


