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DEL 4: Retningslinjer 

 
Den gode klubbøkta 

 
Forutsetningene for å få til ei god treningsøkt som sikrer god fotballmessig utvikling er tilstede 
dersom: 

 
o Spillerne møter på avtalt sted, nær/på banen, ferdigskiftet, senest 15 minutter før treningen 

starter, med drikkeflaske, leggbeskyttere, joggesko, fotballsko og restitusjonsmat medbrakt. 
o Trener(e) møter på avtalt sted, nær/på banen, i korrekt Blink-treningstøy, senest 15 minutter 

før treningen starter. 
o Hovedtrener møter forberedt, og med en klar plan på hvordan dagens økt skal gjennomføres 

(se mikro-/makroplan, periodeplan og spillermodell). 
o Økta starter presis, og all oppvarming (15 minutter) gjennomføres i tråd med klubbens 

oppvarmingsopplegg. Spillerne får selv ansvar for å klargjøre utstyr og poster før 
oppvarmingen. 

o Hovedtrener samler spillerne før treningsøkta starter, og går igjennom momenter og dagens 
læringsmål foran spillergruppen. 

o Andre del av økta gjennomføres med en spill-basert øvelse, og det skal være en rød tråd 
mellom deløvelse og heløvelse i økta. 

o Hoveddelen av økta skal være basert på spill. 
o Etter økta samles gruppen og en enkelt evaluering av dagens økt gjennomføres sammen. 
o I likhet med oppvarmingen, skal alle lag ha felles ned-jogging og uttøying. 

 

Husk differensiering i treningssammenheng er mer utviklende for alle og bør i langt større grad 

prioriteres før hospitering. 

 

Differensiering 
Differensiering betyr å tilpasse aktiviteten etter den enkeltes ferdighetsnivå og er hovedregelen. 
Hospitering kan benyttes når en spiller vil profilere på høyere utfordringer i treningshverdagen. 

 

HVA ER DIFFERENSIERING? 
 

o Differensiering innebærer at en i oppfølgingen av unge spillere bør tilpasse treningstilbudet i 
størst mulig grad etter enkeltspillerens forutsetninger, lyst og behov. 

o I praksis betyr dette at enkeltspillere, og/eller gruppering av spillere, tilbys forskjellige 
muligheter og oppfølging. 

o Dette må dog ikke gå på bekostning av prinsippet om likeverd. Alle spillerne må sikres et 
kvalitativt godt tilbud ut i fra sine forutsetninger og behov. 

o Fotballens forenklede barneidrettsregler formuleres med tre ord: Trygghet + Mestring = 
Trivsel! 

o Dette gjelder også for ungdom. Trygghet er et sentralt element i forhold til det å trives. 
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o Den enkelte spiller må føle seg vel i forhold til aktiviteten, medspillerne og, ikke minst, de 
voksne som leder aktiviteten. 

o Det å mestre dreier seg om å få til noe, ta en utfordring, beherske den og oppnå noe alene 
eller sammen med andre. 

o Mestring utløser følelser som glede, stolthet, selvtillit og motivasjon. 
o Det å skape et godt mestringsmiljø på det enkelte laget, blir den viktigste enkeltfaktoren for å 

oppfylle Sportsplanens grunntanker. 

o Idrettens ide er jo bygget på nettopp det å mestre. 
o Det blir da viktig å tilpasse, differensiere aktivitetene etter spillernes ferdigheter, for å kunne 

gi alle en passe stor utfordring for derigjennom skape gode betingelser for å framkalle en 
mestringsfølelse hos den enkelte. 

 

DIFFERENSIERING I PRAKSIS 
 

o Utgangspunktet for en fornuftig differensiering blir å utfordre den enkelte spillers kapasitet. 
o I smålagsspill kan lagene deles inn etter ferdigheter, slik at de med best ferdighet spiller mot 

hverandre, mens den andre halvparten med lavere ferdighetsnivå gjør det samme. 
o På liknende måte kan man løse det i posisjonsspill, pasningsøvelser eller 

teknikk-/ferdighetsøvelser. 
o Redusere eller øke antall ballberøringer i forhold til kompetansenivå. I slike øvelser har man 

store muligheter til å differensiere. 
o Variere på retningslinjer, regler og betingelser, ulike krav for start – gjennomføring, og for 

avslutning. 

 
DIFFERENSIERING ER IKKE Å: 

 

o Dele treningsgruppa i to eller tre nivå og la de trene på ulike steder eller ulike tidspunkt. 
o Dele treningsgruppa i to eller tre nivå og la de forbli delt i hele økta. 
o Dele treningsgruppa i to eller tre nivå og la de forbli delt hele året. 
o Dele treningsgruppa i to eller tre nivå å gjennomføre treninger som eksklusivt for noen av 

nivåene 
o Dele treningsgruppa i to eller tre nivå å la de spille i ulike serier med vanntette skott imellom. 
o Dele treningsgruppa i to eller tre og dra på turneringer eller treningsleirer som ekskluderer 

noen. 
 

I barnefotballen kan det skille mange år fysiologisk, mentalt eller sosialt. Dette kan utlignes fort 
gjennom naturlig modning, tilrettelagt aktivitet og jevnt fordelt oppmerksomhet. Forskjellen utlignes 
ikke om ikke alle blir sett, får dårligere tilbud eller slutter. 
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Generelt / instruks for hospitering 
Trening/spill i høyere årsklasse/nivå – Utfoldelse + Utfordringer = Utvikling! 

 
RIL ønsker å være aktive og gode på hospitering i henhold til NFFs ønske om differensiering både i 

barne- og ungdomsfotballen. 

 

Hensikten med hospitering, er å gi spiller(e) med gode ferdigheter i forhold til de andre i sin årsklasse 

(herunder også i forhold til holdninger og oppførsel), et tilbud om å videreutvikle seg på et tilpasset 

nivå i egen klubb. 

Hospitering er per definisjon å delta i et trenings- og kampmiljø, som er på et høyere nivå enn det 

en har i det lag/årsklasse en til daglig hører til i, over et begrenset og avtalt tidsrom. 

 

Det er viktig at disse spillerne er langt fremme/ledende på sine alderstrinn også når det gjelder 
holdninger/treningsoppmøte / oppførsel 

 

Hvor god fotballspiller du blir, handler til syvende og sist om hvor høyt tempo du klarer å tilvende deg. 
 

RIL har som mål å sette hospitering og differensiering i system med mål om at dette skal bidra til 

inspirasjon for alle spillere, samt utvikle sterkere bånd mellom års-trinnene. 

 

RIL vil legge til rette slik at differensiering / hospitering blir gjennomført henhold til klubbens 

retningslinjer. Trenerne er ansvarlig for gjennomføringen i trenings og kamphverdagen, og det er 

viktig at dette blir gjennomført på en fornuftig måte som kan gi positive effekter på flere områder. 

 

Utviklingen for hver enkelt spiller skal være hovedfokus. 

 
RIL ønsker å sette differensieringen / hospiteringen i system, og målet er at det skal bidra til 

inspirasjon for alle spillerne, samt utvikle sterkere bånd mellom årgangene. 

 

Spillerne skal beholde sitt sosiale nettverk med jevnaldrende. 

 
Fra 14 års alder kan spillere med spesielt gode ferdigheter hospitere/flyttes permanent opp én årgang 

eller to. Det skal imidlertid maksimalt være to trenings- og kamparenaer per spiller. Se punkt lenger 

ned i sportsplanen om detaljer. 

 

Hospiteringsordningen skal være nøye planlagt og forankret i RIL. 
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REGLER FOR HOSPITERING 
RUSTAD Fotballs PRINSIPPER 

 

o Hospitering er i RIL generelt et tilbud for spillere fra 12 år og eldre. 
Antall spillere som skal hospitere opp til eldre lag vil variere, og vil alltid være under 
forutsetning av at ferdigheter, fysikk og riktige holdninger er tilstede hos hver enkelt spiller. 
Jentespillere med talent og interesse skal også kunne hospitere inn i guttetreningsgrupper. 

o Hospitering er tiltak for utvikling av enkeltspillere, ikke for å oppnå lagsresultater! 
Kun motiverte spillere som minst holder snittet gode fotballferdigheter ift. gruppen over, tilbys 
hospitering. Hovedmotivasjonen for en hospiteringsordning er å sikre god nok fotballmessig 
utvikling hos spesielle talenter, og IKKE å bedre resultatene hos mottakende lag. 

o Hospitering skal være et supplement til treningene/kampene på eget lag/årsklasse! 
Begge lags trenere må (sammen med trenerkoordinator/SU ansvarlig) avstemme treningstider 
og kampdatoer, men hovedregelen er uansett at hospitantene skal trene med og spille kamper 
for eget lag. Eventuelle problemstillinger/tvister her må avklares trenerne i mellom, eventuelt 
legges fram for trenerkoordinator eller SU ved behov. 

o Hospitanter må kontinuerlig vurderes i forhold til sportslige og sosiale ferdigheter! 
Hospiteringen skal hele tiden evalueres med hensyn til spillerens sportslige ferdighet i gruppa, 
men også om ordningen fungerer godt sosialt. Dersom spilleren ikke er i flytsonen sportslig, 
eller ikke befinner seg i den øvre halvdel av ferdighetsnivå, må det vurderes å bringe 
hospiteringen til opphør. Dersom spilleren ikke fungerer sosialt sammen med de eldre 
spillerne, eller på sitt eget lag som følge av hospiteringen, må også tiltak vurderes, eventuelt 
må hospiteringen bringes til opphør. Det er spillerens utvikling (sportslig og sosialt) som skal 
ivaretas, både på kort og lang sikt. 

o Hospiteringen skal ikke være varig, men begrenset i tid! Maksimal tid hospitering kan avtales 
for er innenfor en og samme sesong. 
Etter vårsesong og etter sesongslutt skal hospitering evalueres mellom alle berørte parter 
(spiller/foreldre/trenere/trenerkoordinator/SU ledelse. 

 
 

FORMALITETER: 
 

o Ansvaret for at hospitering fungerer ligger hos SU. 
Trener-/spillerutvikler bistår trenerne i de aktuelle lag med føringer for hospitering. 

o Trener på eget lag, trener-/spillerutvikler, samt trener på eldre lag innstiller hvem som skal 
få tilbud om hospitering. Disse i fellesskap, alternativt i tillegg til sportslig ledelse, tar endelig 
stilling til hver enkelt sak. 

o Avtale om hospitering, samt evaluering! 
Tilbudet om hospitering drøftes med gjeldende spiller og dennes foreldre, og skal være 
akseptert av alle parter før ordningen iverksettes. 
Alle hospiteringer skal evalueres fortløpende. Trener-/spillerutvikler er ansvarlig for å følge 
opp hospiteringsordningen, samt initiere evaluering. Evalueringene skal særlig ta hensyn til at 
det sosiale aspektet blir ivaretatt, både for spilleren og med hensyn til atferd i treningsgruppa i 
eget lag. 

o Det er viktig at spilleren får uttale seg fritt om sine ønsker og opplevelser før, under og i 
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etterkant av en hospiteringsavtale. 

Både spiller og trener skal få en konstruktiv tilbakemelding underveis og i etterkant av 

hospiteringsavtalen. Disse tilbakemeldingene skal også omhandle spillerens holdninger og 

utvikling. Evalueringene er trener-/spillerutviklers ansvar, i samarbeid med mottakende trener 

(trener på nivå det hospiteres opp til). 

I starten av hvert år avholdes et trenerforum hvor trenerne møtes for å avtale organiseringen av 

hospitering. 

FORUTSETNINGER 
 

o Det er trenerteamet på spillerens eget lag som sammen med SU avgjør hvem som får 
muligheten til å hospitere. Det er disse trenerne som ser spilleren i treningshverdagen, og som 
dermed får sett "helheten" i trening og kamphverdagen. 

o Trenere på lag over kan komme med ønsker om hvem han/hun ønsker å hospitere, 
men vurderingen tas av det spillers hovedtrener, samt SU 

 
o Trener på mottakende lag skal bestrebe seg på å tilrettelegge for at hospitantene trives – 

inkluderende. 
Hospiterende lags trener og trenerkoordinator/SU ansvarlig må til enhver tid følge opp 
hospiterende spillere, i forhold til å vurdere om ferdighetsnivået er tilstede og at spilleren 
befinner seg i flytsonen og behersker nivået. 
Dersom hospiterende spiller finner det vanskelig å tilegne seg nivået, eller i perioder møter 
motgang kan det være riktig å ta en pause i hospiteringen for så å prøve igjen senere. 

o Trener på eget lag og mottakende lag har ansvar for å informere og forankre ordningen blant 
sine spiller- og foreldregrupper. 
Det er essensielt at det begrunnes godt i begge lag hvorfor dette gjennomføres, ellers kan 
dette være grunnen til mange problemstillinger. Det er sentralt at hospitantene fortsatt 
utviser gode holdninger når de er på eget lag. Unngå splittelse i egen spillergruppe. 
Husk mottoet: ”Flest mulig – lengst mulig – best mulig”! 

o Trener på eget lag skal i samarbeid med aktuelle foreldre, påse at den totale belastningen for 
hospitantene ikke blir for stor. 

o Trenerne på begge lag og trenerkoordinator, skal evaluere hospiteringen løpende i tillegg til 
møte med foreldre og spiller minimum to ganger pr. år. 

o Spillere som har mer enn 1 kamp og treningsarena, kretssamlinger/kamper skal ha egen 
aktivitetsplan. Dette for å sikre forutsigbarhet i trenings- og kamphverdag. 

o Eget lags trener må særlig være på vakt mot overlegne holdninger, hvor hospitanten ”tar av” 
og i ord og utrykk formidler at de er bedre enn jevngamle etc. 
Dersom slike holdninger oppstår, skal det påtales umiddelbart overfor spiller og foreldre og 
ved gjentatte episoder skal hospitering opphøre. 

 

PERMANENT OPPFLYTTING 
 

o Permanent oppflytting kan skje dersom spilleren viser et ferdighetsnivå som vurderes 
vesentlig høyere enn nivået på sitt eget aldersnivå. 
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Gitt at spilleren er god nok til å spille fast på laget i årsklassen over, er det sportslige 
argumentet oppfylt. 

o I saker som angår permanent oppflytting må også andre forhold enn sportslige hensyn 
vektlegges; så som sosiale hensyn og modenhet. 
Det vil i de fleste tilfeller være riktig å prøve hospitering i en periode før permanent oppflytting 
vurderes. 

o Hvis trener på eget og mottakende lag, samt trenerkoordinator/SU-ansvarlig mener at 
permanent oppflytting er riktig, skal det forelegges SU for godkjennelse. Deretter avstemmes 
oppflyttingen med spiller, foreldre og trenere. 

 
 

Permanent oppflytting, som er et beslektet virkemiddel for spillerutvikling, er ikke hospitering 
 

o I barnefotballen (før 14 år) skal det i utgangspunktet ikke flyttes spillere permanent opp i eldre 

årsklasser. 

o Dersom dette er aktuelt skal saken inn til vurdering i SU, slik at saken drøftes grundig i 
utvalget før gjennomføring. 

o Kan være særskilte grunner – avtale mellom de 2 lags trenerteam, samt SU. 

o Spillere med svært gode ferdigheter og holdninger. 

o Må avklares med foresatte. 

 

Øvelsesbank for barne- og ungdomsfotballen 
 

En øvelsesbank skal inneholde anbefalte eksempler på treningsoppbygging og relevante øvelser for å 
få framhevet læremomenter i barne- og ungdomsfotballen. For trenere i RIL er det opprettet en egen 
side på treningsøkta.no. På denne siden ligger det aktuelle øvelser samt mulighet for treneren å legge 
inn egne øvelser og info rundt laget 

 
SU sammen med trenere vil kontinuerlig jobbe med å legge inn øvelser, slik at det blir mest mulig lagt 
til rette for trenerne i klubben å planlegge lagenes økter. 
 
 
 

 

 

 

 

https://no-fotball.s2s.net/home.php
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Retningslinjer for spillet i RIL 
 

Rustad ønsker å utvikle lag som har godt sosialt samspill for å holde på flest spillere lengst mulig 
 

Spillerutviklingsmodell  – slik gjør vi det i lagene 
o Felles oppvarming for alle på alle treningene, med forebyggende, styrke, hurtighet, 

bevegelighet og koordinasjonsøvelser. Etter noen uker skal spillerne gis ansvaret for å legge 

opp dette. 

o Mat med riktig næringsinnhold etter trening skal bli en tradisjon. 

o Vi hospiterer ikke for å vinne en fotballkamp, men for å gi spillere som trenger ekstra 

utfordringer. 

o Treningsdagbok fra G 16/J 15. 

o Felles nedtrapping og uttøying etter økter. 

o Gruppe- og spillersamtaler fra G/J 13. 

o Målsetning både i gruppe og for enkeltspilleren. 

o Alle lag skal utarbeide en periodeplan for å kunne ha et best mulig, planlagt opplegg. 
 
 

BEDRE TRENINGSRUTINER FØR OG ETTER TRENING 

Plan gjennomføring oppvarming før trening: 
 

Start alltid treningen med oppvarming som kan deles i to: 
 

Første del(10 min): 
 

o Rolig bevegelse med rotasjon av alle ledd og bruk av all muskulatur 
o Raskere bevegelse som øker blodgjennomstrømmingen samt bevegelse med større 

leddutslag(streching). 
 
 

Andre del(10 min): 
 

o Uttøyning og streching av alle muskler men prioriter bein og spesielt setemuskel/rygg/bakside 
lår 

o Tekniske bevegelser med ball hvor man øker intensiteten med raske bevegelser og man 
komme mer over treningsdelen 

 

Plan gjennomføring ned-trapping etter trening: 
 

o Nedtrapping med rolig bevegelser samt uttøyning bør også innføres på alle treninger og 

spesialet de som har hatt høy intensitet. 5 min ned-jogg eller lek med ball og 5-10 min 

uttøyning bein. 
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Plan gjennomføring styrke/kondisjon i treningsukene: 
 

Siste del av trening bør avsluttes med litt basisk styrke en dag og kondisjon en dag: 
 

o Styrke mage-rygg-lår(-overkropp): enkle styrkeøvelser med 2-3 sett og 20-30 rep 
o Kortintervall med løp på 10-40 sek og 30 sek hvile(10-20 løp) 

Regulering av intensitet trening: 
 

Man bør legge inn intensitetsfaktor på treningsdagene slik at man har kontroll på omfang av lav-(L), 

middels-(M) og høyintensitetsdager(H). 

Ruller gjerne på dette med M-H-L-M-H eller lignende men ta samtidig hensyn til kamper og andre 

hensyn 

Hvorfor oppvarming? 

• Forebygge skader 

Det er velkjent at oppvarming kan forebygge skader da musklene og senene blir smidige av å varmes 

opp. 

Kroppen rekker å forberede seg til aktivitet som følger og kan utføre større bevegelsesutslag slik at 

teknikken blir bedre og reduserer risiko for skader. 

Innholdet i hovedaktiviteten avgjør hvordan du bør utforme og gjennomføre oppvarminga og jo mer 

intens hovedaktiviteten er, desto viktigere er det å varme opp. 

Se mer info og tips på denne linken: http://skadefri.no/idretter/fotball/ 

• Prestasjonsevnen øker 

Muskelarbeidet blir mer koordinert og samstemt og det fører til at prestasjonene bedres etter ei god 

oppvarmings økt. 

Oppvarming skjerper sansene og nerveimpulser og beskjeder fra hjernen til muskulatur går raskere. Vi 

reagerer og oppfatter fortere, og vi kan bevege oss hurtigere. 

Når temperaturen stiger, skjer det en rekke kjemiske forandringer i kroppen slik at blod og vevsvæske 

flyter lettere. Oksygen og næringsstoffer transporteres raskere gjennom blodbanen og ut til 

muskulaturen. 

• Lysten til å trene øker 

Under oppvarmingen skjer det også endringer i hjernen og vi merker at humøret blir bedre, og at 

lysten til å trene øker. 

Etter 20 minutter med fysisk aktivitet skiller kroppen ut stoffer som virker smertestillende og gjør oss 

oppstemte noe som medfører vi blir mer motivert for trening. 

På denne måten blir oppvarminga en mental forberedelse(viktig med oppmuntrende innspill) til det 

http://skadefri.no/idretter/fotball/
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du skal gjøre etterpå og du konsentrerer deg mer om det du holder på med, og motivasjonen øker. 

Hvorfor basistrening? 

Basistrening har til hensikt å utvikle grunnleggende ferdigheter, kvaliteter og egenskaper som påvirker 

din kapasitet(fysisk) i den idretten du ønsker å bli god i. 

Generell basistrening handler om tre hovedpunkter: 

1. Trening som ivaretar en helhetlig utvikling av utøveren. 

2. Trening som er med på å bygge opp et allment fysisk grunnlag hos utøvere og som setter dem i 
stand til å absorbere og tåle mye trening. 

3. Trening som har generell skadeforebyggende virkning. 

 

 
SPORTSPLAN EVALUERES ÅRLIG. 

 

SPORTSLIG UTVALG finner du på vår hjemmeside; www.rustadfotball.net 
 
 

 
 
Andre nyttige linker: 
 
Oslo Fotballkrets – Informasjon om Oslo fotballen 
https://www.fotball.no/kretser/oslo/ 
 
Fiks - Lagstyring 
https://fiks.fotball.no/FiksWeb/Login?returnUrl=/FiksWeb 
 
Påmelding - kurs 
https://www.fotball.no/kurs/?d=4 
 
Lover og regler 
https://www.fotball.no/lov-og-reglement/ 
 
Skade - Forsikring 

https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/2016/idrettens-skadetelefon/ 

http://www.rustadfotball.net/
https://www.fotball.no/kretser/oslo/
https://fiks.fotball.no/FiksWeb/Login?returnUrl=/FiksWeb
https://www.fotball.no/kurs/?d=4
https://www.fotball.no/lov-og-reglement/
https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/2016/idrettens-skadetelefon/

