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INNLEDNING 

Dette dokumentet beskriver sportslige rammer for ungdomsfotballen i ROS Fotball, det vil si 
tilbudet klubben har for ungdom i alderen 13 – 19 år.  Formålet med de sportslige rammene i 
klubben er å gi «en blå tråd» fra man begynner med fotball i 1. trinn opp til senior A-lag.  
 

ROS Fotball ønsker et ROS TIL ALLE. Dette betyr at vi legger til rette for at flest mulig spillere skal 
få mulighet til å spille fotball lengst mulig, og at vi som lag og klubb legger til rette for at man kan 
bli best mulig uavhengig forutsetninger og ambisjoner på banen. Flest mulig, lengst mulig og best 
mulig. 

Ungdoms- og seniorfotballen er fortrinnsvis organisert slik at kampene spilles som 9er eller 11er 
fotball. Dersom laget har få spillere kan man unntaksvis melde på lag i 7er-serien. 
 

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 

 

TRENERKOMPETANSE 

Kompetanse hos trenere er en av de viktigste faktorene for at spillerne skal oppleve trygghet, 
mestring og utvikling i klubben. ROS Fotball anbefaler at trenere følger klubbens plan for formell 
trenerkompetanse, og gjennomfører følgende kurs; 

• Hovedtrener må ha gjennomført Grasrottrenerkurset modul 1-4, og bør ha gjennomført 
UEFA B-lisens 

• Assistenttrenere bør ha gjennomført Grasrottrenerkurset, modul 3 – 4. 

 

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 for den enkelte. 

o Differensiering  

o Hospitering 

o Oppflytting 
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Treneren bør legge til rette for at 1/3 av treningsøkta inneholder differensiering. Dette for å gi 
riktige utfordringer til alle.  
 
Det er lagenes hovedtrenere som sammen med sportslig ledelse tar beslutningene om hvilket 
tiltak som skal iverksettes og for hvilke spillere.  
 
Oppflytting av spiller til eldre årganger benyttes unntaksvis. Permanent oppflytting er ett 
virkemiddel som kun skal bruke hvis dette er helt nødvendig for spillerens, lagets og klubbens 
videre utvikling. Beslutning om oppflytning fattes av sportslig ledelse, i samarbeid med 
hovedtrener. For øvrig gjelder hospiteringskriteriene om interesse/modenhet, ferdigheter og 
holdninger. 
 
Trener skal så langt som mulig tilrettelegge for banekapasitet til spillere som er på banen utenfor 
egen trening. 

 

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

Landslagsskolen til NFF skal være rammeverket for ungdoms- og seniorfotballen i klubben. 
 

Offensivt: 

• Vi setter i gang spillet bakfra 

- Riktig utgangsposisjoner, brede midtstoppere og høye backer 

- Keeper setter i gang langs bakken og deltar i A1 – bearbeidingsfasen. 

- Ikke bli stående i utgangsposisjonene når spillet er i gang 

- Keeper: lese spillet. Må laget bearbeide eller kan vi ta en overgang 

(gjennombruddshissighet) ved 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 tredjedel av banen når det avsluttes (at vi truer alle 

farlige rom) 

- Vi spiller med offensive backer når det er mulig, for å oppnå numerisk og posisjonelt 

overtall. 

 
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, og for 

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 
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- 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 spillersamtaler hvert år. Spillersamtalene skal ha fokus på trygghet, trivsel og 
utvikling. Det skal alltid være to trenere eller to spillere til stede under samtalene, ref. prinsipper 
for «Trygg på trening». 
 
MÅLSETNINGER 
Resultatmålene er: 

- Enkeltspillere: 

o Være representert på toppfotballens ekstratilbud, NFF Buskeruds satellitt og 
kretslag i årsklassene 14 - 16 år.  

o Være representert på sonetilbud Nedre Buskerud for jenter 

o Kamptilbud til alle 
 

- Lagene: 

o A-lag herrer i 5. divisjon 

o A-lag damer i 4. divisjon 

o Tilbud om 11er-fotball for jenter i ungdomsfotballen. 

o G14 – G19 bør ha et mål om å spille Kval. Interkrets. 
 

De sosiale målene er: 

- Beholde spillere i klubben lengst mulig 

- Skape idrettsglede for alle spillere under mottoet ROS TIL ALLE 

- Minst en sosial lagsaktivitet i året  

 

RETNINGSLINJER OG PRINSIPPER 
For å oppnå målene om verdier, spillers utvikling og spillestil skal alle i ROS følge prinsippene fra 
NFFs landslagsskole.   

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/hordaland-idrettskrets/idrettogsamfunn/trygg-pa-trening/
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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 
 

Spesifisitetsprinsippet: 

- For å lære å 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. 

- I spillsekvenser inkluderes innkast, frispark og cornere for å etterstrebe kamplike 
situasjoner. 

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

 

Aktivitet  

• Alle treningsøkter starter med Skadefri oppvarming 

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

- Uttøying 
 

• Situasjonsøving 

- 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 

 

• Situasjonsøving 

- 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, NFFs digitale bibliotek med hundrevis av 
øvelser og tips til planlegging av gode fotballtreninger. Alle trenere har tilgang til treningsøkta, og 
brukernavn/passord får man ved å ta kontakt med Sportslig ledelse.  

 

 


