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Info & hygge
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Hva betyr..

Omdømme

Merkvare
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Hva er Rustad for deg?
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Program

Kort info fra Styret

Skadeforebyggende tiltak, når uhellet er ute.

Hvilke planer /tanker for neste sesong 2020

Hva trenger dere fra klubben? Ønsker ? Utfordringer?

En gjennomgang av RIL Sportsplan, A4 versjon

Rustad fra A-Å 
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Info Styret

Daglig leder i RIL - Årshjulet

Oppdatering nettsiden www.rustadfotball.net

Tine Fotballskole, Norway Cup

Samarbeid med Bøler, Abildsø og Lambertseter?

Trenerkurs www.fotball.no/kretser/oslo/klubb-leder-og-

trener/trenerkurs/

www.treningsøkta.no

Anlegget, vinterdrift, treningstider, klubbstua/park

Andre punkter?
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http://www.rustadfotball.net/
https://www.fotball.no/kretser/oslo/klubb-leder-og-trener/trenerkurs/
http://www.treningsøkta.no/
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www.rustadfotball.net

http://www.rustadfotball.net/


Skadehåndtering
Lise L. Pettersen
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Skadehåndtering Tema
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Skader i fotball

Akutte skader (ca. 70%) og belastningsskader (ca. 30%)

Skader i bena (ca. 80%)

Støtskader i fot, ankel, legg og lår

Leddbåndskader i ankel og kne

Strekkskader lår, lyske og legg

Belastningsskader i lyske og legg
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Skadeårsaker kne og ankel

Takling 

Landing

Økt fotpronasjon      

Økt knevalgus

Tidligere skade øker risiko 
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Ankelovertråkk

Mest vanlige ankelskaden

Forebygges med trening , gode 

sko etc

Behandling etter hvor kraftig 

den er. Ofte verst første gang

MÅ TRENES OPP IGJEN!

5-10-5 regelen
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Slatters

Irritasjon i senefestet under kneskålen 

pga gjentatte bevegelser

Vanlig hos barn og unge i vekst 

Går over av seg selv, men kan ta tid

Smertlindrende tiltak: tape, is, 

alternativ trening, forebyggende 

øvelser
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Akutt skadehåndtering 

ICE

RICE

PRICE

POLICE Protect-Optimal Loading-Ice-

Compression-Elevation 
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Akutt skadehåndtering 

Protect-Elevate-Avoid-

Compres-Educate

Load-Optimism-

Vascularizarion-Exercise

PEACE & LOVE
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Akutt skadehåndtering 
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Skadeforebygging

Øvelsesapp

Nettside
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Spilleklar/FIFA 11+ (kids)

2 x uken kan redusere 

skader med 30-50%
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Concussion recognition tool 5
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NFF – Fotballforsikring 2020
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Rustad IL - Beredskapsplan
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Rustad IL - Beredskapsplan
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RIL Klubbhåndbok
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RIL Klubbhåndbok
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Sportsplan
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Sportsplan
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Visjoner og verdier 
 

Visjoner / Helsemål: 

Klubbens visjon er å være den foretrukne lokalklubben i Østensjø bydel. I begrepet foretrukne legges 
følgende: 

 

o Alle spillere skal føle seg trygge i en klubb preget av et inkluderende miljø. 

o Klubben skal drive spillerutvikling i alle årsklasser 

o Klubben skal ha et godt sportslig tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et  
livslangt engasjement til fotballen og klubben. 

o Klubben skal rekruttere, utvikle og videreutdanne trenere for vår  breddesatsning. 
o Vi skal ta vare på hverandre og barn/ungdom/foreldre skal være bevisst våre 

visjoner og verdier. 

o Klubben skal «rendyrke» jentelag samt rekruttere jentespillere 

o Klubben skal ha et godt og ryddig samarbeid med naboklubbene 

o Flest mulig – lengst mulig – best mulig. 

 



Sportsplan
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Verdigrunnlag: 
Ærlig, ydmyk og lojal er de tre ordene som skal være grunnleggende for all vår opptreden og for 
alle som representerer klubben! I de begrepene ligger følgende: 

 

ÆRLIG 
o Som tillitsvalgt/trener/lagleder: Si ifra om en vet/føler ting ikke fungerer, eller kan 

etterleves. Har man som rolleinnehaver ikke kompetanse og/eller tid for øyeblikket, 
varsle tidlig ifra internt i laget eller klubben. 

o Som spiller: Være ærlig og ryddig ovenfor trenere, spillere og andre i klubben. 
 

YDMYK 
o Vær ydmyk over egne begrensninger. Dette gjelder som spiller, trener og frivillig. Å 

innrømme feil er nøkkelen for å komme videre. 
o Være ydmyk i fht at man kan lære av andre. 

LOJAL 

o Klubben skal kontinuerlig ha diskusjoner om mål, strategier og beslutninger. Når 
beslutninger er tatt er det viktig at alle er lojal mot disse. 

o Som spiller er det viktig at du er lojal mot din trener/lagleder og dine medspillere. Vi hilser 
på- og tar vare på hverandre, slik at flest mulig trives best mulig. Vi skal alltid være preget 
av en god og høflig adferd innad, både i klubbens regi og på fritiden. 

o I RIL representerer vi klubben på en positiv måte, både på og utenfor banen. 
o I RIL viser vi respekt for motstanders spillere, trenere, ledere, dommere og andre besøkende. 
o I RIL utvikler vi gode holdninger gjennom bevisstgjøring og ansvar for egen utvikling. 

 

Alle skal alltid gjøre sitt beste både på trening og i kamp i RIL. 



Sportsplan - Formål&Innhold

Hovedformålet med 
sportsplanen er å 

utvikle barne-, 
ungdom- og 

voksenfotballen i 
Rustad fotball (RIL). 

Sportsplanen til 
Rustad  fotball har til 

formål å klargjøre 
målsetninger, 

retningslinjer og 
føringer for den 

sportslige delen av 
fotballvirksomheten i 

klubben.

Sportsplanen er ment 
til å fungere som et 
verktøy for trenere, 
ledere, utøvere og 

foresatte i RIL, og som 
informasjon for alle 

andre 
fotballinteresserte i og 

rundt klubben.

Sportsplanen skal gi 
alle en felles 

forståelse om hvordan 
vi ønsker at det 

sportslige arbeidet i 
klubben skal 

gjennomføres.

Klubben ønsker å 
være åpen om den 

sportslige drift 
gjennom sportsplanen. 
Et annet viktig formål 
med en slik plan er at 

RIL ønsker å være 
klubbstyrt, ikke 

lagstyrt.
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Sportsplan

BARNEFOTBALL (6-12 år)

alle lag i barnefotballen skal ha en forenklet A4 sportsplan

ha et godt og inkluderende fotballtilbud fra og med 1. klasse.

prioritere arbeidet med å rekruttere flere jentespillere

jentefotball er prioritert på lik linje som guttefotball

søke et godt samarbeid med andre idretter i klubben 

barnefotballen skal først og fremst være et godt miljø tilrettelagt for utvikling

tilrettelegge for utvikling av trenere, lagledere og støtteapparat 

skape stolthet av å være en del av Rustadfamilien

barnefotballen skal være klubbstyrt, men foreldredrevet og med krav om aktivtetsleder/trenerkurs til trenere

legge til rette for at spillerne får et differensiert tilbud fra 9-årsalderen som ivaretar individuell utvikling, f.eks i form 

av hospitering. Se eget avsnitt om hospitering

ha fokus på en spillerutvikling rettet mot utvikling av individuelle taktiske-/tekniske basisferdigheter og

samspillferdigheter

gi et aktivitetstilbud til alle som ønsker å spille fotball

skape gode holdninger til klubbens spillere - trene samspills-ferdigheter

skape et godt samarbeid mellom lagene

følge NFFs retningslinjer for barnefotball – trygghet – mestring – trivsel

legge til rette for en god overgang fra 3er til 5èr-fotball og videre til 7èr-fotbal

legge til rette for et godt treningstilbud for keepere fra 10-års alder. 

gjennomføre keeperskole i egen regi eller tilby dette utenfor klubb.
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Sportsplan - tillegg
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Utlån av spillere i barnefotball (6-12 år):
➢ Med utlån menes at en spiller lånes ut til å spille kamp på et eldre årstrinn enn hva spilleren opprinnelig spiller på.
➢ Alt utlån av spillere skal gå gjennom spillerens trener. Når utlånet er avklart skal spillerens foresatte forespørres og man bør 

seg om at spilleren har de rette forutsetningene for å møte eldre spillere. Det bør opprettes en rulleringsordning blant de spillerne 
som ønsker slik at ikke samme spiller benyttes hver gang.

➢ Utlån av spillere skal i barnefotball ikke forekomme for å styrke det eldre laget på bekostning av lagets egne spillere. Utlån skal 
dermed forespørres kun ved sykdom, skader eller andre grunner til at flere spillere ikke kan delta på eget lags kamp.

Hospitering:
➢ Hospitering og flytting av spillere skal ikke gjennomføres i barnefotballen (under 12 år).
➢ Differensiering på eget alderstrinn skal ivareta enkeltspillerne og gi dem utfordring og mestring på sitt nivå.
➢ Som et alternativ til hospitering kan trenerne på barnefotball-nivå oppfordres til «mertrening» på tvers av alderstrinn og kjønn. 

Dette tilbudet skal tilbys alle og være frivillig. 



Sportsplan A4
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Sportsplan

UNGDOMSFOTBALL (13-16 år)

tilrettelegge for et bredt aktivitetstilbud tilpasset alder, ferdigheter og ambisjoner (iht. NFFs handlingsplan)

ta vare på individets utvikling gjennom gode differensierings- og hospiteringsordninger

fortsatt fokus på spillerutvikling rettet mot utvikling av individuelle- og tekniske ferdigheter

ha trenere som ser og videreutvikler hver enkelt spiller

skape en god kvalitet i treningshverdagen som spillerne tar med seg inn i juniorfotballen

gi spillerne best mulig forutsetninger til å utvikle egne ferdigheter

forberede spillerne på de krav som kommer i ungdom- og seniorfotballen, gjennom holdninger og 

treningsopplegg

tilrettelegge for en god overgang fra 7’er 9’er 11’er-fotball

legge til rette for videreutvikling av keepere, gjennom gode tiltak og oppfølginger

utvikle og rekruttere trenere med bred erfaring og kompetanse
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Sportsplan

JUNIOR (16-19 år) - OG SENIORFOTBALL

utvikle egne spillere til  A-lag gjennom gode hospiteringsordninger og etablere et  juniorlag med et godt

treningstilbud.

være åpne for å etablere nye årganger/lag

skape et godt samarbeid mellom lagene
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Behov - Ønsker
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Behov - Ønsker
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Roller i fotballgruppa
Det utarbeides rollebeskrivelser for de ulike rollene. Disse inneholder beskrivelse av 
oppdraget, mål for arbeidet, leveranser, samarbeid med andre roller, kompetansekrav og 
årshjul for oppgavene som skal utføres. 

Styremedlemmene har ansvar for å utføre oppgavene knyttet til ulike roller. I enkelte roller 
er det andre ressurspersoner i fotballgruppa som er ansvarlige. Enkelte av rollene "mangler" 
ansvarlig - ta kontakt hvis du har lyst til å bidra!



Behov - Ønsker
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Lagsroller

For å etablere et lag må det minimum være to voksne - trener og lagleder. Det anbefales å engasjere flere foreldre til å dele på
treneroppgavene, men sørg for at en har hovedansvaret. I tillegg til trener og lagleder, anbefales å engasjere flere foreldre som 
foreldrekontakter. På hjemmekamper er det viktig at foreldre stiller som kampverter. Hovedoppgaven for de ulike rollene er 
beskrevet nedenfor. Mer detaljert rollebeskrivelse kommer som lenker for hver av rollene.

Trener har ansvar for det sportslige, dvs. planlegging og gjennomføring av fotballaktivitetene på trening, kamper og turneringer.

Lagleder er lagets administrative leder og har ansvaret for at alt praktisk fungerer rundt laget. Lagleder er ansvarlig for organisering
av lagets aktiviteter.

Foreldrekontakten er bindeleddet mellom trener, lagleder og foreldregruppa. Foreldrekontakten har ansvar for å engasjere 
foreldre som kampverter, i dugnadsarbeid, samt fordele klubbhusvakter og andre oppgaver som tildeles laget.

Kampverter avlaster trener og lagleder på hjemmekamper. Kampvertenes viktigste oppgave er å skape en hyggelig atmosfære på 
kampene ved å ta imot bortetelaget, veilede tilskuere og andre og oppfordre til positivitet fra trenere/lagledere, både mot spillere 
og dommere.

Oppdraget for alle rollene er å skape gode opplevelser for flest mulig før, under og etter trening og kamper. Vi anbefaler alle å lese 
Norges Fotballforbunds sider om trenervett. Slik ønsker vi at klubbens trenere, lagledere og foreldre rundt lagene våre skal 
fremstå!

Husk at spillerne blir som deg,  du er rollemodellen for spillerne!



Behov - Rollebeskrivelser
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Behov - Rollebeskrivelser
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Behov – RIL MAL
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Behov - Ønsker
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Julepresang

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC
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https://www.sketchuptexture.com/search/label/CHRISTMAS
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Julepresang
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VM på Rustad 7.des
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Fredag 

20.desember



Rustad på tur i 2020
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Takk for innsatsen!

46


