
 
 

 

 
Oslo, 10. september 2019 

 

LANDSLAGSSKOLEN OSLO SONEAKTIVITET 

Landslagsskolen Oslo soneaktivitet 2019/2020 nærmer seg oppstart. Vi 

inviterer herved alle klubber i Oslo Fotballkrets til å nominere spillere. 

 

1. MÅLET MED LANDSLAGSSKOLEN 

A. Identifisere våre mest lovende 12-16 åringer. 

B. Være en referanse- og påvirkningsarena for spillerne.  

C. Gi spillerne erfaring og inspirasjon de kan ta med seg i klubb- og egenaktivitet. 

 

 

2. NOMINERING 

Alle spillere nomineres via nomineringsskjema (www.fotball.no/Oslo). 

Velg ”Spillerutvikling”, “Landslagsskolen Oslo sone”  - ”nominering soneaktivitet 19/20” 

 

- Nomineringsfristen for alle spillere er onsdag 25.september.  

- Innkalling til uttaksprosess sendes klubb i starten av oktober. 

- Uttaksprosessen har oppstart i midten av oktober. 

- Spillerne må nomineres i prioritert rekkefølge (opp mot alle nominerte fra sitt årskull) 

* MERK: Keepere og utespillere har uttaksprosess hver for seg. 

 

Hver klubb skal ha en nomineringsansvarlig som er: 

… ansvarlig for alle klubbens nomineringer (gutter/jenter, keepere/utespillere).  

... vår (eneste) kontaktperson gjennom hele uttaksprosessen. 

… ansvarlig for å bringe informasjon til de som trenger det (klubb, trenere, foreldre og 

spillere).  

 

 

 

http://www.fotball.no/Oslo)


 
 

 

Vi ser etter de mest dedikerte og utviklingsorienterte spillerne. Kjennetegn: 

1) trener mye 

2) viser stor tilstedeværelse 

3) søker utfordringer, er nysgjerrige og reflekterte rundt egen utvikling 

 

Det forventes at spillere som kommer med i endelig uttak deltar på alle treninger i hele  

perioden! Vi ber klubbene informere spillerne om hva de forplikter seg til. 

 

- Alle spillere må nomineres for å være aktuelle, også kretslagsspillere. 

- Spillere skal uten unntak nomineres inn i årgangen fødselsdatoen tilsier.  

- Klubber som mener de har flere aktuelle spillere enn hva nomineringen åpner for 

bes ta kontakt i forkant. ”Ekstra spillere” blir fortløpende kalt inn til uttak 

dersom de høyest rangerte spillerne viser et høyt nivå under uttaksøktene. 

 

NOMINERING UTESPILLERE 

Gruppe Føringer for nominasjon 

Jenter 2004: 

Én kretsgruppe 

Spillere tett på kretslagsnivå (og høyere) bør nomineres. Ettersom vi kjenner 

årgangen relativt godt, vil bare enkelte spillere kalles inn til uttaksprosess. 

Flere av de nominerte vil også forhåndsuttas til denne kretsgruppen. 

Jenter 2005: 

Én kretsgruppe 

Spillere tett på kretslagsnivå (og høyere) bør nomineres. Ettersom vi kjenner 

årgangen relativt godt, vil bare enkelte spillere kalles inn til uttaksprosess. 

Flere av de nominerte vil også forhåndsuttas til denne kretsgruppen. 

Jenter 2006: 

Én stor sonegruppe 

*Dersom ingen spillere i fjorårets J06-sonegruppe: Inntil 2 spillere 

(fortrinnsvis én født 2.halvår). 

*Dersom minst én spiller i fjorårets J06-sonegruppe: Inntil 4 spillere 

(fortrinnsvis to født 2.halvår). 

Jenter 2007:  

To sonegrupper (Oslo X og Y) 

Inntil 4 spillere  

(fortrinnsvis to født siste halvår). 

Gutter 2005: 

Én kretsgruppe 

Spillere tett på kretslagsnivå (og høyere) bør nomineres. Ettersom vi kjenner 

årgangen relativt godt, vil bare enkelte spillere kalles inn til uttaksprosess. 

Flere av de nominerte vil også forhåndsuttas til denne kretsgruppen. 

Gutter 2006: 

To sonegrupper (Oslo X og Y). 

Enkelte soneøkter vil erstattes 

med kretsøkter i perioden 

*Dersom ingen spillere i fjorårets G06-sonegruppe: Inntil 2 spillere 

(fortrinnsvis én født 2.halvår). 

*Dersom minst én spiller i fjorårets G06-sonegruppe: Inntil 4 spillere 

(fortrinnsvis to født 2.halvår). 

Gutter 2007: 

To store sonegrupper  

(Oslo X og Y). 

Inntil 4 spillere  

(fortrinnsvis to født siste halvår). 

*Enkelte klubber med spesielt sterke årganger vil få anledning til å nominere flere spillere. Ta 

kontakt med Soneansvarlig i forkant av nomineringen om dette gjelder årganger i din klubb. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. AKTIVITETSMODELLEN 2019-2020 (ETTER uttak)  

 

Treningstider alle grupper (keepere og utespillere) 

Tirsdag 
NIH 

Tirsdag 
Ekeberg 

Onsdag 
NIH 

Torsdag 
NIH 

Torsdag 
Ekeberg 

17.30-19.00 
 

J04 
NIH 

 

17.30-19.00 
 

J06 
NIH 

 
 

18.00-19.30 
 

J07 X 
Ekeberg 

18.00-19.30 
 

J07 Y 
Ekeberg 

17.30-19.00 
 

G05 / 
Toppgr. 

NIH 

 
 

17.30-19.00 
 

G07 X 
NIH 

(full bane) 

18.00-19.30 
 

G07 Y 
Ekeberg 

(full bane) 

19.00-20.30 
 

J05 
NIH 

 

19.00-20.30 
 

Toppgruppe 
NIH 

 
 

 19.00-20.30 
 

Toppgruppe / G05 
19.00-20.30 

NIH 
(full bane) 

19.00-20.30 
 

G06 X 
NIH 

19.00-20.30 
 

G06 Y 
NIH 

 

 

Spesielt for keepere: 

Uttatte keepere trener 

parallelt med 

utespillergruppene. Flere av 

keeperne vil involveres i 

treningen til utespillerne i hele 

eller deler av øktene. I tillegg 

vil uttatte keepere ha enkelte 

impulssamlinger lagt til fire 

utvalgte helger. Disse 

samlingene foregår: 

NOMINERING KEEPERE 

Gruppe Nomineringstak 

K J04 (6-8 spillere) 1 spiller 

K J05 (6-8 spillere) 1 spiller 

K J06 (8-12 spillere) 1 spiller 

K J07 (Ca. 20 spillere) Inntil 2 spillere 

K G05 (6-8 spillere) 1 spiller 

K G06 (8-12 spillere) 1 spiller 

K G07 (Ca. 20 spillere) Inntil 2 spillere 

Impulssamlinger keepere 

Dato Tid Sted Grupper 

Lørdag 23.nov 09.00-10.30 Vallhall Gutter og jenter 

Søndag 24.nov 09.00-10.30 Vallhall Gutter og jenter 

Lørdag 18.jan 10.30-12.00 Vallhall Gutter og jenter 

Søndag 19.jan 10.30-12.00 Vallhall Gutter og jenter 

Lørdag 1.feb 12.30-14.00 Vallhall Gutter og jenter 

Søndag 2.feb 10.30-12.00 Vallhall Gutter og jenter 

Lørdag 29.feb 10.30-12.00 Vallhall Gutter og jenter 

Søndag 1.mars 10.30-12.00 Vallhall Gutter og jenter 



 
 

 

4. PRISER (inkluderer treninger og Landslagsskolens utstyrspakke): 

- Utespillere: 2700 kr. per spiller som blir tatt ut (uttaksprosessen er gratis).  

- Keepere: 3200 kr. per spiller som blir tatt ut (uttaksprosessen er gratis).   

Faktura for deltagelse sendes nominerende klubb når uttakene er klare. 

 

 

5. SPØRSMÅL 

- For spørsmål om soneaktivitet generelt, og utespillere spesielt:  

Soneansvarlig Landslagsskolen NFF Oslo, Pål Konradsen. 

- For spørsmål vedrørende keeperaktivitet: Keeperansvarlig Rune Kval. 

- En rekke spørsmål vedrørende nominering, uttaksprosessen og gjennomføringen 

besvares også på kretsens hjemmeside: www.fotball.no/oslo - velg ”Spillerutvikling” og 

”Landslagsskolen soneaktivitet: Vanlige spørsmål”. 

 

Med hilsen 

 

Pål Konradsen                    Rune Kval               

Soneansvarlig Landslagsskolen          Keeperansvarlig                   

NFF Oslo                                     NFF Oslo                             

Tlf: 91 72 72 93 (hverdager 10-16)      Tlf: 41 56 42 19 

E-post: pal.konradsen@fotball.no          E-post: rurkv@online.no 

 

Tor Erik Gjertsen Glenn Kleven 

Kretsansvarlig gutter Landslagsskolen Kretsansvarlig jenter Landslagsskolen 

NFF Oslo  NFF Oslo 

 

 

 

http://www.fotball.no/oslo
mailto:pal.konradsen@fotball.no
mailto:rurkv@online.no

