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Sportsplan Sandvollan IL 
 – Slik gjør vi det på Sandvollan! Barnefotball 6-12 år! 

1. Innledning 
Sandvollan IL har fokus på barnefotball. Ofte vil årskullene gi oss utfordringer med å stille lag de siste 
årene i barnefotballen. Sandvollan IL jobber med å få til gode overganger for våre spillere til andre 
klubber og jobber for å få til overgangsavtaler med aktuelle naboklubber. Det er ønskelig at de 
voksne også finner det interessant å fortsette engasjementet i ny klubb.  

Å ta på seg en frivillig oppgave i en organisasjon betyr samtidig at man gir avkall på egen fritid. Det 
betyr også at man har sagt ja til å bidra i et viktig arbeid med barn. Vi er alle forskjellige og det vil 
variere fra person til person hvordan man ser for seg å løse oppgaven som trener, lagleder og andre 
verv i SIL Fotball. Å være frivillig er en utfordring alle kan mestre. Sportsplan skal være et 
hjelpedokument for å sikre god aktivitet til våre aktive barn, uansett hvilken bakgrunn man har eller 
hvor mange kurs man har gjennomført. 

Sportsplan er klubbens retningslinjer som alle frivillige, spillere, foreldre og dommere skal forholde 
seg 100% lojalt til. Dokumentet skal gjøre det enklere å være trener, hjelpetrener, lagleder, spiller, 
dommer og foreldre ved at retningslinjene er godt forankret. 

Retningslinjene i sportsplan er utviklet av OSS. OSS i denne sammenhengen er foreldre, trenere og 
lagledere i barnefotballen i SIL.  

Med sportsplan understrekes det at all fotballaktivitet i regi av Sandvollan IL er KLUBBSTYRT og ikke 
trenerstyrt eller lagsstyrt. Vi skal uansett årstrinn kjenne igjen all aktivitet som gjennomføres i 
henhold til klubbens dokument «SLIK GJØR VI DET PÅ SANDVOLLAN». 

Sportsplan gjelder for barnefotball. Hvis Sandvollan IL har muligheter for å stille lag i 
ungdomsfotball eller voksenfotball vil sportsplan bli utvidet m 

ed den aktuelle målgruppen.  

 

2. Verdiplakat 
Visjon: 

Evig aktiv! 

Verdier: 

    GLEDE  FELLESSKAP MESTRING 

 

3. Mål 

3.1 Hovedmålet  
Hovedmålet for barnefotballen i Sandvollan IL er:  
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 Fotball for alle 

3.2 Delmål 
 Alle lag skal ha et stort støtteapparat hvor flest mulig foreldre har konkrete arbeidsoppgaver 

i henhold til instruks for «det optimale støtteapparat» og dette støttes opp av 
kompetanseutvikling og klubbledelse 

 God planlegging og gjennomføring av effektive treninger i henhold til klubbens krav til 
treningsinnhold og tidsprioriteringer 

 Gode holdninger skaper godt samhold og derav fotballglede på trening og i kamp – fair play 
 Skape friske og skadefrie utøvere med implementering av skadeforebyggende øvelser 
 Sosial aktivitet i forbindelse med treninger (kveldsmat) 

 

3.3 Virkemidler  
Trenerkompetanse – våre trenere skal ha trenerkurs slik at fotballaktiviteten bygger på kunnskap om 
trening og fotballaktivitet for barn. 

Fotballederkurs – tillitsvalgte i klubben oppfordres til å delta på fotballederkurs eller tilsvarende for å 
få et kunnskapsgrunnlag for å utøve verv. 

Bingo og dugnader – bingo og dugnader er viktige inntektskilder slik at fotballaktiviteten kan drives 
uten egenandeler (dugnader er nærmere omtalt i Klubbhåndboka). 

 

3.4 Årlig evaluering 
Etter høstsesongen gjennomføres sesongevaluering hvert år. Evalueringen omfatter en vurdering av 
om klubbens målsettinger er nådd og eventuelt hvilke målsettinger man ikke har nådd og 
vurderinger av hvorfor det har blitt slik. I evalueringen involveres spillere, trenere, lagledere og 
foreldre. Sportslig leder har ansvaret for at evalueringen gjennomføres og at det rapporteres til 
idrettslagets styre. Sesongevalueringen skal omfatte: 

Sportslig utvalg: 

 Har vi nådd målsettingene våre? 
 Hva er gode erfaringer som skal deles med andre lag og resten av klubben 

De enkelte lagene: 

 Hva har vi gjort riktig underveis og hva må korrigeres 
 Hvordan har det ultimate støtteapparatet fungert 
 Er det behov for ytterlige ressurser som trenerveileder, rekrutteringsansvarlig og sportslig 

leder for videre oppfølging 
 Grunnlaget for lag til neste sesong 
 Hva kan vi lære av andre klubber? 
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4. Fotballens årshjul 
Måned Aktivitet Måned Aktivitet 
Januar Ny sesong starter  

Treninger en gang i uka 
Påmelding kretsserie 

Juli Sommertreninger 

Februar Treninger en gang i uka August Treninger  
Kamper 
Sandvollan cup 

Mars Treninger en til to ganger i uka 
Trenerforum 1 

September Kamper 
Avklaringer om neste sesong 
Trenerkurs 

April Treninger to ganger i uka 
Rekruttering av 6 åringer 
Kick-off  

Oktober Treninger en gang i uka 
Trenerforum 2 

Mai Treninger 
Kamper 

November Treninger en gang i uka 

Juni Treninger 
Kamper 

Desember Treningsfri 

 

4.1 Treninger 
Lagsorganisering 
I utgangspunktet spiller jenter med og mot jenter - gutter spiller med og mot gutter. Små 
årskull kan gjøre at dette må løses på en annen måte, men slik at alle opplever trygghet på 
trening. 

Spillerne våre skal ha tilhørighet på laget i sitt årskull. Der dette ikke er mulig på grunn av 
lavt antall spillere, skal spillerne tas imot, inkluderes og primært være en del av spillergruppa 
som er ett år eldre alternativ delta på laget til årskullet som er ett år yngre. Spillergrunnlaget 
for ny sesong avklares så tidlig som mulig etter avsluttet sesong i forbindelse med 
sesongevalueringen. 

Spillformer 
Fotballkretsens anbefalte spillformer følges. Spillformene er 

6 og 7 åringer: 3’er fotball i vant 

8 og 9 åringer: 5’er fotball 

10 og 11 åringer: 7’er fotball 

12 åringer: 9’er fotball 
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Treningsfasiliteter og banekapasitet 
En fotballsesong varer fra 1. januar til 31. desember (treningsfri 
i desember). Alle spillere skal ha organisert treningstilbud 
gjennom hele sesongen. Mellom november og mars skal 
spillerne våre ha tilbud om en treningsøkt i uka. Sandvollan IL 
har begrenset vintertilbud til spillerne våre, men vi kjøper opp 
ledig kapasitet i gymsalen ved Sandvollan Samfunnshus. 
Innetreninger prioriteres etter følgende fordelingsnøkkel: 

 Alder - yngst prioriteres foran eldre barn når det 
gjelder treningstider 

 Kjønn - jenter prioriteres foran gutter når det gjelder 
treningstider treningstider 

På grunn av plassmangel er det ikke mulig å få gjennomført 
samtidige treninger slik det er i sommerhalvåret. 
Vintertreningene inn skal kombineres med skadeforebyggende 
øvelser, enkle styrkeøvelser og uttøyninger.  

Mellom april og oktober skal spillerne ha tilbud om minimum to økter pr uke for eksempel trening + 
kamp/ trening + trening.  

Utendørs har Sandvollan IL mye fotballflate tilgjengelig. Så snart kunstgressbanen er fri for snø 
starter utesesongen. Stornesøra er klubbens hovedbane for kamp og trening og tas i bruk når den har 
tørket opp etter vinteren. Ved kunstgressbanen kan ballbingen være et alternativ og på Stornesøra er 
det naturlig at de minste bruker 3`er-vantbanene som skal stå oppmontert i gress-sesongen. 
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Organisering av treninger 
Sandvollan IL skal tilby treninger av god kvalitet. Det innebærer: 

 Ingen kø på trening 
 Alle har hver sin ball 
 Øvelser tilpasset den enkeltes behov 
 Mye spill med kampsituasjoner med veiledning på læringsmål 
 Jevnbyrdighet og mestring 

Det er opprettet en øvelsesbank på 20-25 øvelser som er gjenkjennbare for alle aldre i klubben, og 
som hensyntar læringsmålene våre. I tillegg er det laget øktplaner. Øvelsesbanken finnes i vedlegg 1 
og øktplanene er vedlegg 2 til sportsplan. 

Treninger skal arrangeres i fellesskap mellom årstrinnene (samtidige treninger) og organiseres på for 
eksempelvis følgende måte i utendørssesong: 

Hvem Dag Tid  Hvor  
G6/7 Mandag 17-18 vant Stornesøra 
G8/9 Mandag 17-18 Stornesøra 
J6 Mandag 17-18 vant Stornesøra 
J8/9 Mandag 17-18 Stornesøra 
J12/G10/11 Mandag 18-19.30 Stornesøra 
G6/J6 Torsdag 17-18 vant Stornesøra 
J8/9 Torsdag 17-18 Stornesøra 
G7/8/9  Torsdag 17-18 Stornesøra 
G10/11/J12 Torsdag 18-19.30 Stornesøra 

Dagene for fellestreninger kan endres etter at alle kampdager er fastsatt. 

 

To lørdager eller søndager i måneden settes det opp fellestreninger for alle barn – også 
tilreisende/ferierende! I skolens sommerferie er det også felles treninger en til to ganger i uka for de 
som ønsker.  

Fellestreninger mellom årstrinnene gir flere muligheter for å tilrettelegge for jevnbyrdighet og 
mestring i treningsarbeidet. Dette gir mer glede for hver enkelt og bygger fellesskap i Sandvollan IL. 
Selv om fellestreningene er lagt til samme tidspunkt kan det være behov for noen tilpasninger for de 
minste, slik at vi får til trygge rammer for dem slik at de kan oppleve mestring.  

Fellestreninger gir også flere muligheter for tett treneroppfølging da alle lagene har trenere som har 
ansvaret for sitt lag. Det skal hele tiden være en overordnet plan for gjennomføring av treninger, og 
hovedprinsippene framgår av sportsplanen og eksempeløktene. Trenerne skal planlegge øktene i 
forkant og trenerne skal være på treningsfeltet i god tid, helst 15 minutter før treningstiden starter.  

En gang i uka, fra og med 8 år, skal det være en egen økt for keepere, der en til to spillere fra hvert 
lag får være med i egen trening for keepere. Spillerne som starter økta som keeper, skal avslutte økta 
som keeper i spilløkta. 

Hospitering 
Hospitering er et begrep Sandvollan IL ikke bruker i barnefotballen. Om det ved fremtidige årskull 
skal komme spillere med behov for denne typen utviklingstiltak skal sportslig utvalg ta stilling til 
behovet for spilleren. Sportslig utvalg må i slike tilfeller undersøke med trenere, foreldre og spilleren 
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selv hva som er ønskelige tiltak for spilleren. Sportslig utvalg sin innstilling skal forankres i Sandvollan 
IL sitt hovedstyre og vedtaksføres der. 

Lån av spiller 
Spillergrunnlaget i våre lag varierer, og vi møter hver sesong utfordringer med antall spillere på ett 
eller flere av våre lag. Dette gjelder i alle spillformer vi deltar i; 3`er, 5`er og 7`er. Klubbens løsning er 
at alle spillere, av samme kjønn, i årsklassen yngre får tilbud om å delta i kullet over, for at årsklassen 
med utfordrende spillergrunnlag skal stille lag i kamper og turneringer vi er påmeldt i. Det vil si at alle 
som vil prøve seg får delta på like premisser som spillerne på laget de hjelper, ergo; tilnærmet lik 
spilletid. 

Jevnbyrdighet 
Klubbens trenere er ansvarlige for at enhver treningsøkt har en balanse mellom vanskelighetsgrad og 
mestring. Ettersom Sandvollan IL fotball har forholdsvis små kull har vi også mindre virkemidler å ta i 
bruk. For å tilstrebe jevnbyrdighet i treningshverdagen har klubben bestemt av vi gjennomfører 
samtidige treninger, det vil si at flere lag har trening på samme tidspunkt. Dette gjør at flere trenere 
er i aksjon samtidig og det gir gode muligheter for å dele spillerne i ulike grupper, gjennomføre ulike 
øvelser og gir gode muligheter for at trenerne ser alle spillerne.  

I kampsammenheng – hvor vi leder med 5 mål tilstreber vi å utjevne oppgjøret ved å flytte spillere fra 
vante posisjoner, bytte ut storscorere eller legge inn betingelser i spillet, eksempelvis at det skal 
være tre pasninger i laget eller ikke starte press før motstanderne har kommet over midtbanen. 
Dialog med motstanderens trenere vil også hjelpe til med å tilstrebe jevnbyrdige oppgjør.  

Differensiering 
For at våre spillere skal kjenne på mestring og glede i treningshverdagen gjennomfører vi noen 
konkrete tiltak knyttet til differensiering. Det viktigste for en trener er å se alle spillerne, og møte alle 
spillerne på deres premisser. En god øktplan på treninger som alle trenere og medhjelpere er 
informert om på forhånd er viktig for at spillerne skal kjenne på mestring i løpet av treningsøkta. Om 
spillerne deles i grupper skal disse gruppene variere fra trening til trening. Det er viktig at det IKKE 
etableres faste grupperinger hvor noen kan oppleve at oppdelingen er de beste og de dårligste. I de 
fleste treningsøvelser vil det være mulig å tilpasse øvelsen for den med gode ferdigheter og den med 
mindre gode ferdigheter. Dette gjelder både ved pasningsøvelser, føring med ball, 
avslutningsøvelser, i spillsekvens osv. Se eksempeløkter i øvelsesbanken vedlegg 1. 

Trenerne er klubbens viktigste redskap til å gjennomføre differensiering og jevnbyrdighet. 
Differensiering er viktig for at den enkelte spiller skal kjenne på mestring i fortballhverdagen og 
oppleve glede og fellesskap i fotballen. Dette er primært trenernes ansvar, men også det ultimate 
støtteapparatet. Trenerveilederen er en viktig ressurs for trenernes arbeid og vil fungere som en 
brobygger mellom sportsplan og fotballaktiviteten Trenerveilederen sin viktigste oppgave er å 
implementere sportsplan hver dag, alle dager i sesongen. Sportslig leder og trenerveileder er 
ansvarlig for å opprette og videreutvikle en øvelsesbank for våre trenere. 

Skadeforebygging 
Skadeforebyggende øvelser er en viktig del av vår treningshverdag og skal inngå i treningene. I 
vinterhalvåret fokuserer vi spesielt på variert trening og skadeforebyggende øvelser. Da skal halve 
treningstiden brukes til øvelser der barna bruker sin egen kropp i øvelser for å styrke 
kjernemuskulatur og støttemuskulatur i rygg, knær og ankler, for å forebygge skader. God 
gammeldags sirkeltrening og utvalgte øvelser fra cross-fit er gode eksempler på øvelser man kan 
bruke i treningshverdagen.  
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Uttøyning skal også gjennomføres før spillerne er ferdig med treningen. En voksenperson viser og 
gjennomfører øvelsene sammen med barna for å sikre at det blir gjennomført. 

 

Spillprinsipper 3’er fotball 
3 mot 3 er en spillform der det er kort vei fra angrep til forsvar. Spillformen er godt tilpasset alder og 
modning, og alle blir involvert, noe som medfører glede og mestring. Ballen er aldri så langt unna at 
man mister kontakten med spillet og hver spiller skal føle seg delaktig i lagets innsats. 

 

 

 

  

Læringsmål 
 Passere motspiller med ball 
 Vinne ballen fra motspiller 
 Gjøre seg spillbar, finne ledig rom 
 Lære regler 

 

Roller 
 Back 
 Løper 
 Spiss 

 

Veiledning/trenerledelse 
 

 Alle spiller alle posisjoner 
 Alle spiller tilnærmet like mye 
 Instruer minst mulig – applauder god 

innsats 
 Lov å gjøre feil – applauder gode forsøk 
 Fair play - rollemodell 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slik spiller vi 3’er fotball 

Spillestil 
 Alltid kort igangsetting fra eget mål 
 Mange involveringer, drible! 
 Se etter medspiller 
 Det er lov å miste ballen, ikke gi den 

bort 

Hva sier vi til spillerne 
 Ta med deg ballen 
 Prøv å drible 
 Gå på – snappe ballen 

 

10x15m 



Sportsplan – slik gjør vi det på Sandvollan! 

11 
 

Spillprinsipper 5’er fotball 
5 mot 5 er en spillform tilpasset modenhet og ferdigheter 8-9 år. Vi begynner spill med keeper og kan 
begynne rolletrening med keeper, forsvar, midtbane og angrep. Alle skal være involvert i spillet og 
forsøk på pasningsspill applauderes, men dribling er lov. Husk pressfri sone (midtbanen) ved start av 
spillet fra keeper. 

 

  

Læringsmål 
 Passere motspiller med ball 

(førsteangriper, andreangriper) 
 Gjøre seg spillbar, finne ledig rom, si fra 

hvor du er 
 Hev blikket å se etter ledig medspiller 
 Vinne ballen fra motspiller 

(førsteforsvarer, andreforsvarer) 
 Lære regler 

Roller 
 Keeper 
 Back 
 Løper 
 Spiss 

 

Veiledning/trenerledelse 
 Alle spiller alle posisjoner 
 Alle spiller tilnærmet like mye 
 Instruer minst mulig – applauder god 

innsats 
 Lov å gjøre feil – applauder gode forsøk 
 Fair play - rollemodell 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slik spiller vi 5’er fotball 

Spillestil 
 Alltid kort igangsetting fra egen keeper 
 Mange involveringer, drible! 
 Se etter medspiller 
 Det er lov å miste ballen, ikke gi den 

bort 

Hva sier vi til spillerne 
 Ta med deg ballen 
 Lov å drible, men orientert for pasning 
 Sentre til  
 Gå på – snappe ballen 

 

      20x30m 
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Spillprinsipper 7’er 
7 mot 7 er en tilpasset spillform for barn 10-11 år, der det er naturlig å fortsette rolletrening og 
utvikle angreps-/ og pasningsspill. Vi skal øve på å forsvare oss individuelt og sammen med andre. 
Det er en fordel ikke å låse spillere til faste posisjoner, men la dem få prøve seg i flere roller på 
banen. I hver ende av banen er ¼ pressfri sone. Målet er fortsatt mange involveringer, mestring for 
alle, samspill og glede med fotballspillet. 

 

 

 

  

Læringsmål 
 Skape og utnytte rom, si fra hvor du er 
 Se etter ledig medspiller 
 Omstilling angrep – forsvar 
 Omstilling forsvar – angrep 
 Førsteforsvarer, andreforsvarer 

 

Roller 
 Keeper 
 Back 
 Sentral 
 Løper 
 Spiss 

 
Veiledning/trenerledelse 

 Alle spiller alle posisjoner 
 Alle spiller tilnærmet like mye 
 Lov å gjøre feil, applauder gode forsøk 
 Spørrende tilnærming 
 Fair play rollemodell 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slik spiller vi 7’er fotball 

Spillestil 
 Alltid kort igangsetting fra keeper 
 Kontrollere banespillet 
 Lov å miste ballen, men ikke gi den bort 
 Lov å drible, men orientert for pasning 

Hva sier vi til spillerne 
 Kan vi skape 2v1 
 La ballen gå 
 Kom på rett side 
 Finn ledig rom 
 Sentre til medspiller 

 

30x50m 
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Spillprinsipper 9’er 
9 mot 9 er en tilpasset spillform for barn 12-13 år, der det er naturlig å fortsette rolletrening og 
utvikle angreps-/ og pasningsspill. Vi skal øve på å forsvare oss individuelt og sammen med andre. 
Det er en fordel ikke å låse spillere til faste posisjoner, men la dem få prøve seg i flere roller på 
banen. Husk at offside nå er en del av spillet. Målet er fortsatt mange involveringer, mestring for alle, 
samspill og glede med fotballspillet. 

 

 

  

Læringsmål 
 Skape og utnytte rom, si fra hvor du er 
 Se etter ledig medspiller 
 Omstilling angrep – forsvar 
 Omstilling forsvar – angrep 
 Førsteforsvarer, andreforsvarer  

 

Roller 
 Keeper 
 Back 
 Stopper 
 Sentral 
 Løper 
 Spiss 

 
Veiledning/trenerledelse  
Alle spiller prøve alle roller 

 Alle spillere beherske minst to roller 
 Alle spiller tilnærmet like mye 
 Lov å gjøre feil, applauder gode forsøk 
 Spørrende tilnærming 
 Fair play rollemodell  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slik spiller vi 9’er fotball 

Spillestil 
 Alltid kort igangsetting fra keeper 
 Kontrollere banespillet 
 Lov å miste ballen, men ikke gi den bort 
 Lov å drible, men orientert for pasning 

Hva sier vi til spillerne 
 Kan vi skape 2v1 
 La ballen gå 
 Kom på rett side 
 Finn ledig rom 
 Sentre til medspiller 

 

48x60m 
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4.2 Rekruttering 
Jenter og gutter 6 år (det året man fyller 6 år), er til enhver tid klubbens yngste årsklasse for 
organiserte fotballtilbud. Det betyr at organisert fotball starter når barna er inne i sitt siste halvår 
som barnehagebarn. Invitasjon om oppstart skjer i ulike kommunikasjonskanaler (hjemmeside, 
facebook, spond etc) og ved å invitere oss selv til foreldremøter i barnehage/skole. Sandvollan IL har 
egen rekrutteringsansvarlig som gjennomfører dette. Rekrutteringsansvarlig er også til stede på de 
første treningene for 6-åringene. Rekruttering skjer i henhold til rekrutteringsplan. Rekrutteringsplan 
ligger som vedlegg 3 til sportsplan. 

Rekrutteringsansvarlig har også ansvar for å rekruttere trenere, lagledere og andre til det ultimate 
støtteapparat. Rekruttering av trenere starter i god tid slik at nye trenere får muligheten til å ta 
trenerkurs før de starter opp. 

Rekrutteringsansvarlig har også ansvar for å rekruttere medlemmer til dommerkurs slik at de kan 
være dommere i klubben. Interesserte kan ta klubbdommerkurs barnefotball når de fyller 13 år. 
Neste trinn på dommerstigen er klubbdommerkurs ungdomsfotball og rekrutteringsdommer kurs 
som kan tas når man fyller 16 år.  

Klubben har en egen rekrutteringsplan som er vedlegg 3.  

4.3 Kick-off 
Hvert år arrangeres Kick-off med følgende agenda: 

 Første trening for oppstartskullet 
 Samtidig trening øvrige årskull  
 Presentasjon av alle lag – spillere og støtteapparat 
 Foreldremøte for alle lag, inkludert klubbens verdimøte 
 Fremvisning og prøving av klubbkolleksjon 
 Middag for oppstartskull med familie 
 Middag øvrige spillere mens foreldremøtet/trening oppstartskull pågår 

Målet er å gi 6 åringene med foreldre/foresatte en god velkomst til fotballaktivitetene i Sandvollan IL 
og at de eldste barna og voksne skal se verdien av at vi ønsker velkommen til nye spillere, på en 
ordentlig måte. Klubbens verdier skal formidles på Kick-off. En viktig verdi for oss er fellesskapet, 
gjennom slike arrangement styrker vi fellesskapet, inkluderer nye medlemmer og utvikler nye 
relasjoner. Vi sørger samtidig for at lik informasjon blir kommunisert til alle våre foreldre. 

En mer utfyllende beskrivelse av kick-off er en del av rekrutteringsplanen, se vedlegg 3. 
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Fra åpning av kunstgressbanen 20. juni 2015 

4.4 Det ultimate støtteapparat 
Alle lag/årstrinn skal ha et støtteapparat. De sentrale rollene i støtteapparatet er:  

Trener   Hovedansvar for laget i trening og kamp. 

Hjelpetrener(e)  Assistere hovedtrener i trening og kamp. 

Lagleder Praktisk organisering. Lagets kontaktperson mot klubben ved arrangement. 

Fair Play ansvarlig Fairpaly ansvarlig skal sørge for at det er kampvert på kampene og at 
kampverten er kjent med instruks for kampverter. 

Fruktansvarlig  Fruktservering i alle pauser, til hjemme-/ og bortelag ved hjemmekamper. 

Klubben understreker at det vil være ulike behov i de ulike lagene våre, men klubben har gjort seg 
erfaringer på at det er viktig med tett voksentetthet rundt de yngste lagene. 

 

Trener 
Skal du være trener i Sandvollan IL stiller klubben krav til kursutdanning gjennomført av NFF 
Trøndelag. Vi melder oss på og bidrar på kurs i nærområdet, og følger kursstigen 
grasrottrenerutdanningen gir: 

 Delkurs 1, tilpasset 6-7 år gjennomføres - helst - høsten før 6-åringene starter, men senest ila 
første fotballsesong 

 Delkurs 2, tilpasset 8-9 år gjennomføres høsten før barna blir 8 år 
 Delkurs 3, tilpasset 10-11 år gjennomføres høsten før barna blir 10 år 
 Delkurs 4, tilpasset 12-13 år gjennomføres høsten før barna blir 12 år 
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Lagleder 
Lagleder har ansvar for den praktiske organiseringa rundt lagene, kontakt med motstandere, melde 
på til turneringer, kontakt med innkjøpsansvarlig i forhold til lagsutstyr. Lagleder bistår trenerne på 
kamp. Lagleder er lagets kontaktperson mot klubbens arrangementsansvarlig ved arrangement som 
Sandvollan cup, kick-off, kveldsmat, kampkvelder, avslutninger og eventuelt deltakelse på større 
turneringer for 11-12 års lagene. 

Fruktansvarlig 
Fruktansvarlig skal sørge for at det er frukt til både hjemme og bortelag i pausene på 
hjemmekamper. Det oppfordres til å lage en ordning hvor dette går på rundgang blant voksne 
tilknyttet laget. 

Fair play ansvarlig  
Lagene skal ha egen ansvarlig for fair play, som setter fokus på dette i trening og kamp, snakker om 
og innarbeider verdiene våre ved arrangement. Klubben har som målsetning å være RAUS, dette skal 
vi også være stolt av å vise frem ved enhver anledning. På alle hjemmekamper skal det være en 
kampvert. Instruks for kampvert beskriver kampvertens oppgaver og finnes i vedlegg 4. Det 
oppfordres til å lage en ordning hvor kampvert oppgaven gjerne fordeles på flere voksne gjennom 
sesongen. Ved større arrangement (Sandvollan cup, barnefotballkvelder) skal vi ha flere kampverter 
Kampvert har ansvar for at det gjennomføres et fairplay møte i forbindelse med oppstart av kampen. 
I fair play møtet møtes dommer, begge lags trenere og kampvert og ønsker hverandre lykke til og blir 
stående sammen med dommeren til lagene har hilst på hverandre. 

Sentralt i fair play er regler for trenervett og foreldrevett. 

Trenervett 
Treneren er forbilde for spillerne og trenerens skal utvise trenervett. 

1. Jeg er her for spillerne, ikke for meg selv 
2. Jeg ser og hører meg selv «utenfra» og spillerne «innenfra» 
3. Jeg velger å være positiv fordi jeg vet at min oppførsel – både positiv og negativ – smitter 

over på andre 
4. Jeg påvirker både spillerne mine, «benken» min, dommeren, motstanderlaget og publikum 

gjennom positiv språkbruk og positivt kroppsspråk 
5. Jeg ønsker å være et godt forbilde for spillerne mine og en god ambassadør for fotballen og 

klubben min 
6. Jeg jobber etter verdiene glede, mestring og fellesskap 

Trenervett gir kampvett 
1. Gjennom fair play-møtet er jeg med på å skape en god fotballopplevelse for alle 
2. Jeg samarbeider med motstanderlagets trener om å skape jevnbyrdighet i kampen 
3. Alle er like mye verdt. Jeg sprer både spilletid og oppmerksomhet 
4. Jeg er utviklingsorientert og veileder spillerne mot neste spillsituasjon. Jeg gjør dommeren 

god og henger meg ikke opp i dommeravgjørelser 
5. Jeg er forberedt på at temperaturen kan bli høy, men jeg og spillerne mine skal håndtere det 

positivt og konstruktivt 
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Foreldrevett 
Sandvollan IL ønsker at foreldre og andre voksne bidrar til å følge opp fair play og klubbens verdier. 
Det er viktig å klargjøre klubbens verdier, retningslinjer og lagets kjøreregler overfor foreldrene, slik 
at de blir bevisst sin rolle. Foreldremøter er en god arena for å skape og vedlikeholde denne 
bevisstheten. Bruk gjerne Foreldrevettreglene som tema i foreldremøter. 

1. Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens 
verdier glede, fellesskap og mestring 

2. Møt i rett tid til kamper, treninger og turneringer – du er viktig både for spillerne og miljøet 
3. Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon 

for å bli i fotballfamilien lenge 
4. Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play 
5. Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og 

klubb i etterkant 
6. Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig! 
7. Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller! 

Foreldre i Sandvollan IL er RAUS! 

Lederkurs og annen kompetanseheving 
Personer som har roller som sportslig leder, trenerveileder, dommeransvarlig og 
rekrutteringsansvarlig forventes i delta på relevant kompetanseheving. Dette omfatter blant annet 
kurs for sportslig leder, trenerveileder, forum for dommerveiledere, trøndersk fotballseminar, 
barnefotballforum, klubbforum og ander relevante tiltak i regi av NFF Trøndelag. 

Rollebeskrivelsene til sportslig utvalg ligger som vedlegg 5 til sportsplan. 

4.5 Kamp 
I alderen 6 til og med 10 år deltar spillerne på lokale cuper, turneringer og barnefotballkvelder 
innenfor Sone Innherred. Klubben tar en avgjørelse på trenerforum i mars/april om hvilke cuper vi 
prioriterer deltakelse på. Sone Innherred nord omfatter klubber i Inderøy, Steinkjer, Verran og 
Namdalseid. Sone Innherred sør omfatter klubber i Verdal, Levanger og Frosta. 

Årsklassene 11-12 år deltar i kretsserie organisert av NFF Trøndelag, samt lokale cuper. Klubben tar 
en avgjørelse på trenerforum i mars/april om hvilke cuper vi prioriterer deltakelse på. Om lagene 
ønsker det har disse årsklassene mulighet til å stille lag i Storsjøcupen (eller tilsvarende arrangement 
med mindre enn 5 timers reisevei, en vei). En slik deltakelse krever tidligere planlegging og 
påmelding på høsten. Sandvollan IL har styrevedtak på at klubben dekker kostnad tilsvarende B-kort 
pr spiller, samt kostnaden til 2 voksne med tilhørighet rundt laget. 

Ved påmelding av lag til turneringer, barnefotballkvelder og cuper tilstreber vi likeverdige lag med de 
som ønsker å delta. Eks: I løpet av årets kamparrangement har alle – tilhørende et alderstrinn – spilt 
på lag med alle de andre på samme alder. Flere av lagene våre er avhengig av å låne yngre spillere til 
kampene sine. Regler for hvordan dette gjøres finnes i kapittel 4.1. 

Kampaktiviteten skal gjennomføres i henhold til fair play-reglene og vi skal være RAUS: 

 Respekter spillets regler og dommeren. 
 Gjør medspillerne dine gode 
 Hør på hva treneren forteller deg 
 Respekter dine motstandere 
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 Vi ønsker lykke til før kamp og takker for kampen etter kampslutt – «fair play-hilsen» 
 Bidra til at vi trives og har det gøy 
 Møt presis! 
 Vi har nulltoleranse for mobbing og rasisme 

Alle er ansvarlig for å følge fair-play reglene og i kampsituasjon har kampverten det overordnede 
ansvaret. Husk at foreldre/heiagjeng står på en side av banen, mens trenere, lagledere og evt 
innbyttere står på egen side. Kampvert påser at dette overholdes i kampaktivitet. Retningslinjene for 
barnefotball er til enhver tid gjeldende i kamp og turneringer, vi har spesielt fokus på trenervett og 
foreldrevett, jfr kapittel. 

Aktuelle instrukser: 

Instruks for kampvert - vedlegg 4 

Instruks for barnefotballkvelder sone Innherred nord - vedlegg 7 

Instruks for Sandvollan cup - vedlegg 6 

4.6 Sandvollan cup 
Klubben arrangerer hvert år Sandvollan cup i august. Egen mal for gjennomføring ligger som vedlegg 
6 i sportsplan. 

4.7 Dommere 
Våre dommere skal ha gjennomført klubbdommerkurs, før de begynner å dømme kamper. 
Gjennomføring av kurset samarbeider vi med Inderøy IL om. Rekrutteringsansvarlig i samarbeid med 
dommeransvarlig utlyser og innhenter interessenter til kurset. Det er viktig at vi kurser antall 
dommere etter våre behov for å sikre at de som tar kurset får nok kamper i sesongen.  

Dommere får bekledning og utstyr de trenger til dømmingen dekket av klubben. Dommeransvarlig 
sikrer at dette går i orden i samarbeid med innkjøpsansvarlig. Dommeransvarlig og lagenes Fair-Play 
og kampvertansvarlig har et spesielt ansvar for å ivareta dommerne våre, ønske de velkommen til 
kamp og kommunisere med dem før kamp, i Fair play møtet, i kampens pause og etter kampen. Slik 
sikrer vi at de føler seg velkommen, blir anerkjent og mestrer den viktige jobben de gjør for klubben. 

4.8 Møtearenaer 
Det er ulike møtearenaer i laget, klubben og eksternt. 

Foreldremøte 
Klubben arrangerer ett felles foreldremøte/verdimøte i forbindelse med kick-off, lagene organiserer 
selv minst ett foreldremøte til i forbindelse med avslutning av sesongen. Sportslig leder utarbeider en 
felles agenda for foreldremøter i forkant av møtene. 

Trenerforum 
Klubben arrangerer trenerforum og laglederkonferanse to ganger i året. 

Trenerforum 1 - mars/april 

 Sesonginfo, cup-/ og turneringsdeltakelse 
 Info kick-off, verdimøte og felles foreldremøtet 
 Kampmatrise og regler barnefotball 
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 Fair-play og kampverter 
 Sportslig utvalg sine oppgaver 
 Sportsplan 
 Hovedstyret sine oppgaver 
 Kommunikasjon, nettside, spond, FB 
 Treningstider og samtidige treninger 
 Kurs trenere og ledere 
 Egne arrangement 

Trenerforum 2 - oktober/november 

 Oppsummering sesong og gjennomgang av sesongevaluering 
 Forberede ny sesong, antall lag og spillere i hvert kull og kjønn 
 Foreldremøter 
 Kurs 
 Har vår klubb forslag til utbedringer til turneringer vi er delaktig i 
 Sportsplan 
 Vintertreninger 

Idrettslagets verdimøte 
Idrettslaget arrangerer hvert år et verdimøte i forbindelse med avslutning av sesongen. Verdimøtet 
tar opp aktuelle tema i tillegg til idrettslagets verdier. Klubbens feiring av sesongen arrangeres som 
en del av verdimøtet.  

Eksterne møter 
NFF Trøndelag arrangerer tre klubbforum i vår sone. Sandvollan har de siste årene deltatt aktivt på 
disse. Klubbforumene har tema som er relevante for personer i sportslig utvalg og noen ganger kan 
det være tema som er relevant for andre tillitsvalgte i klubbens styre, trenere og lagledere. Sportslig 
leder følger opp invitasjonene til klubbforum og melder på deltakere fra klubben.  

NFF Trøndelag arrangerer Trøndersk fotballseminar på høsten med mange interessante 
workshops/stand/foredrag. Sandvollan IL skal være tilstede på dette. Andre arrangement i regi at 
fotballkretsen er aktuelle å delta på eksempelvis kretsting og barnefotballseminar. 

Klubbene i sone Innherred samarbeider om gjennomføring av interkommunal serie og 
barnefotballkvelder. I dette samarbeidet er det planleggings- og samordningsmøter hvor sportslig 
leder primært representerer Sandvollan IL.  

Sportslig leder har også ansvar for samarbeidet med naboklubber i forbindelse med at våre spillere 
ikke har fotballtilbud i egen klubb.  

4.9 Informasjonskanaler 
Fotballaktiviteten bruker idrettslagets nettside, facebookgruppe og Spond til å informere om 
aktiviteten. Lagsinfo – treninger, turneringer og barnefotballkvelder – kommer i de forskjellige 
lagsgruppene i Spond. Spond er opprettet av klubben og i hver lagsgruppe skal sportslig utvalg (4 stk) 
være medlem. På denne måten sikrer vi at informasjon som er gitt, blir videreført inn i lagsgruppene 
og sportslig utvalg er til enhver tid orientert om hva som skjer. 

Facebooksiden til Sandvollan IL brukes til felles nyhetsinformasjon, der alle medlemmer kan ha 
interesse av å vite hva som skjer eller har skjedd. Nettsiden til Sandvollan IL skal være en 
informasjonsside for medlemmer, for eksempel banekalender, sportsplan, klubbhåndbok, 
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klubbkolleksjon, årshjul etc. Idrettslagets informasjonskanaler skal tåle offentlighetens lys og ikke 
brukes til utenomsportslige formål. Uenigheter tas opp direkte med de man er uenig med og ikke i 
Sandvollan IL sine offisielle kanaler. 

5. Revidering 
Sportsplanen revideres i forlengelsen av sesongevalueringen, jfr. punkt 3.4. Selve revideringen 
gjennomføres av styret i Sandvollan IL basert på sesongevalueringen. Treningstider vil endres og 
disse holdes oppdatert på klubbens hjemmeside. 
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Vedlegg 

Vedlegg 1: Øvelsesbank 

Vedlegg 2: Øktplaner 

Vedlegg 3: Rekrutteringsplan 

Vedlegg 4: Kampvertinstruks 

Vedlegg 5: Rollebeskrivelser sportslig utvalg 

Vedlegg 6: Mal for Sandvollan cup 

Vedlegg 7: Instruks for barnefotballkvelder sone Innherred nord 
 


