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Sentrale personer i klubb
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Covid-19 - huskeregler
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VIKTIG!
Alle Trenere/Lagledere gjennomfører koronavettkurs

1. Syke personer skal holde seg hjemme
2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
3. Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom 

personer

Korona ansvarlig:
Lise Pettersen
Tlf: 92821534



Agenda

❖ Barnefotball
Hva er barnefotball? I Rustad og ifølge NFF.

❖ Klar, ferdig, gå!
Hvordan kommer vi i gang? Hva får vi hjelp til? 

Når trener vi og hvor fort kan vi spille kamp?

❖ Klubb og foreldre
Lagets viktigste støttespiller. Forventninger og 

ansvar.

❖ Nyttig Info fra klubben



Rustad Abildsø SK – (RASK)
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Felles utfordring:
Å beholde årsklasser i begge klubber, spesielt i 11er fotball (Ungdomsklassen).

Prosessen har så langt vært;

Samtaler og møter mellom klubbene, idretts- og fotballkrets samt NFF.

 Informert i NB, nettsider, FB sider samt holdt Rustad IL v/hovedstyret orientert

Gjennomført flere møter med andre klubber som har gjort det samme.

Spørreundersøkelse som alle styremedlemmer og sentrale medlemmer i 

klubben har besvart. 

Begge styrer har enstemmig vedtatt å fortsette arbeide med et mulig 

samarbeide mellom våre klubber.

En intensjonsavtale er skrevet mellom klubbene

Ekstra ordinært årsmøte og avstemning 20 september .



Barnefotball

Norges fotballforbunds mål

• Fotball skal være en aktivitet for alle!

• Trygghet + Mestring = Trivsel

• Fair Play

Rustad fotballs mål

• Alle spillere er like mye verdt.

• Trening i trygge rammer med skolerte voksne.

• Et godt og sterkt lagmiljø.



Klar, ferdig, gå!
Hvordan kommer vi i gang? 

Hva får vi hjelp til? 

Når skal vi trene ?

Kamper?



Hvordan kommer vi igang?

KLUBBENS BIDRAG:

• Vi ordner med treningstider.

• Vi ordner innetrening fra november.

• Vi ordner med utstyr dere trenger for å trene.

• Vi melder dere på i seriespill til våren.

• Vi ordner med skolering/kurs for de som tar på seg verv som trenere og lagledere.

• Egen kontaktperson som kan svare på det meste.

• Elin Knutsen, Lagleder og trener J14/J10



Hvordan kommer vi igang?

FORELDRENES BIDRAG:

• Sikre riktig utstyr, leggskinn, fotballsko(etterhvert)

• Ta på dere rollen som trenere og lagledere (NB! Krav om politiattest!)

• Organisere treninger

• Melde på laget i cuper.

• Organisere og skape en god foreldregruppe.

• Melde inn behov for utstyr.

• Opprette en lagkasse.

• Være gode ambassadører for Rustad fotball.





Informasjon A til Å



Nytt medlem





NFF – Fotballforsikring 2021
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Rustad IL - Beredskapsplan
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Rustad IL - Beredskapsplan
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RIL Klubbhåndbok
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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
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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

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 A4
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Hva trenger vi fra dere
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Lagsroller

For å etablere et lag må det minimum være tre voksne – trener(e) 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. 

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!



Foreldrevettregler
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Foreldrevettreglene som en inngang til foreldremøter.

❑ Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn.

❑ Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet.

❑ Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i  

fotballfamilien lenge!

❑ Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play.

❑ Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.

❑ Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!

❑ Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller!

Det handler om respekt – ikke sant?
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Utstyr
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3’er baner
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Hva koster dette?



Fotballskole - Høstferien
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Påmelding NÅ!


