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1.0 Introduksjon 
Nordre Sande IL (NSIL) er en breddeklubb i Buskerud Fotballkrets. Det betyr at vi skal gi alle som ønsker å 
spille fotball et tilbud, tilpasset sitt nivå. 

NSIL driftes av engasjerte foreldre og andre frivillige som ser verdien av et aktivt lokalt idrettslag. NSIL er 
pådriver for et sunt fritidstilbud, lokalt engasjement og trygge oppvekstsvilkår.  

Flest mulig, lengst mulig! 

1.1 Formål med Sportsplan 
Sportsplanen er klubbens styringsverktøy og hjelpemiddel for treneren og laglederen. Laglederen skal, i 
samarbeid med trenerne, finne hvilke regler og retningslinjer som gjelder ved påmelding av lag, 
turneringsbestemmelser osv. Med utgangspunkt i NSIL's verdier og målsettinger legger sportsplanen 
grunnlaget for et trygt og utviklende miljø for alle. Den er rett og slett det viktigste redskapet for at 
”Klubben er sjef”. For at alle skal få det nødvendige eierskapet til planen, involverer vi trenere og 
lagledere, samt foreldre der vi opplever at det trengs. Sportsplan vil være et "levende" dokument, som 
vil bli oppdatert når det er behov. 
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2.0 Klubbens verdiarbeid på feltet 
NSIL bygger på prinsippene i fotballens verdigrunnlag: 

Barne- og ungdomsfotballen bygger på tre pilarer som sammen danner verdigrunnlaget for fotballen, på 
og utenfor banen. Fotballens verdigrunnlag er direkte avledet fra idrettens grunnverdier og gir retning 
for hvordan spillere, lag, trenere, lagledere, foreldre og klubb samhandler i hverdagen.  

 

 

2.1. Våre verdier 
«SAMMEN SKAPER VI TRYGGHET – TRIVSEL – MESTRING – LÆRING» 

TRYGGHET  

Dette er grunnleggende for all læring og trivsel. Det er viktig at barn og ungdom blir tatt godt imot, blir 
sett og hørt. Åpent og nært samarbeid med foreldrene er også viktig, og skaper gjensidig tillit. I dette 
samarbeidet er det viktig at trenere, lagledere, foreldre og barna støtter hverandre. 

TRIVSEL  

Alle skal oppleve følelsen av å bli inkludert i en gruppe, være sammen om å få til noe og oppleve godt 
samarbeid. Tydelige og positive voksne er viktig både for trygghet og trivsel. Det er viktig å ha det gøy! 

MESTRING  

Mestring øker selvtilliten og gir erfaring til å løse andre utfordringer. Støtten barn og ungdom får 
gjennom idretten er avgjørende for mestringsfølelsen og er igjen med på å skape god selvfølelse og 
tenke positivt om seg selv. Det er viktig at trenere gir tilbakemelding og utfordringer på deres nivå. 

LÆRING  

Utvikling av ferdigheter og teknikk er avgjørende for å beherske varierte situasjoner som oppstår. Vi 
jobber med at de aktive reflekterer over egne handlinger, og løser arbeidsoppgaver på nye måter som 
følge av erfaringer de gjør.  

I sum er dette i tråd med breddeformelen fra NFF, som bygger på tre pilarer: Trygghet vs. Utfordringer + 
Mestring = Trivsel og Utvikling. 
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2.2 Verdisett på feltet 

Det vil ALLTID være ulike synspunkter og kryssende interesser. Alle skal være lojale mot de beslutninger 
som blir tatt.  Foresatte får medvirke gjennom årsmøte, verv og foreldremøter. Det er klubben som er 
sjefen, gjennom å styre etter de verdier, mål og virkemidler som er nedfelt i og som gjennomsyrer 
klubben.  

Klubben følger retningslinjer fra NFF om hvordan god barne- og ungdomsfotball skal drives. NSIL ønsker 
å tilby ett trygt og godt samlingssted i nærmiljøet for barn og ungdom, hvor arenaer er tilgjengelig på 
fritiden utenom organiserte treninger.  

Treningene tilpasses slik at de ivaretar spillernes modnings- og ferdighetsnivå (differensiering). 

2.3 Generelt  
2.3.1 Trenervett  
Som trenere har vi en høy stjerne blant spillerne. Det vi sier, og ikke minst gjør, påvirker både hodet og 
beina hos dem. Men også foreldrene ledes - indirekte - av oss, så tenk gjennom og etterlev disse fire 
punktene:  

1. Har vi smilet på lur, øker sannsynligheten for at resten er i godt humør.  
2. Skryter vi, øker sannsynligheten for at resten av gjengen skryter av hverandre.  
3. Skryter vi av motstanderlagets prestasjoner, påvirker det både eget lag og motstanderlaget, og 

begges supportere.  
4. I NSIL har vi som prinsipp at dommeren er suveren. Vi kommenterer ikke dommeravgjørelser. 

Gjør vi dommeren god, øker sannsynligheten for at flere gjør det samme.  

2.3.2 Klubbens verdier og virkemidler blir implementert gjennom:  
• Treneransvarlig:  Har ansvar for å følge opp klubbens sportsplan, samt ansvar for trenerforum og 

sikrer at det er god aktivitet og at god differensiering blir ivaretatt på alle årstrinn. 
Treneransvarlig styrer i tillegg hospiteringsordningene i klubben og er trenernes trener.  

• Trenerforum: En klubb som er i førersetet, ser hvor viktig det er å ha flere møteplasser og tiltak 
som går på tvers av både årstrinn, kjønn og funksjoner. En slik møteplass skal være jevnlige 
trenerforum, der du og trenerkollegene dine kan dele erfaringer og lære av hverandre. Slike 
møteplasser gir også klubben mulighet til å forankre sportsplanen hos dem som legger til rette 
for aktiviteten – trenerne. Gjennom et trenerforum skal klubben forankre og skape en felles 
forståelse for de verdier, mål og virkemidler klubben arbeider etter.  

2.3.3 Andre virkemidler:  
• ”Fadderordninger” for klubbens trenere.  

Klubben sørger for at trenerne får god oppfølging på ”feltet”. Dette bør inneholde:  
o Organisering av økta  
o Veiledning av spillerne  
o Kampledelse  
o Verdisett i praksis  
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2.3.4 Foreldremøter  
Lagene i barne- og ungdomsfotballen er ansvarlig for at det gjennomføres minst ett foreldremøte ifm 
sesongstart hvor følgende tema skal være med:  

• Nordre Sandes verdisett  
• Forventninger til foresattes bidrag inn i klubben 
• Fair Play/ Foreldrevettregler 
• Lagets kjøreregler på og utenfor banen  
• Årsplan  
• Kommunikasjon foreldre <-> klubb  
• Skader og forsikring 

 

2.3.5 Trenerutvikling  
Nordre Sandes trenere tilbys og oppfordres til å ta formell trenerutdanning gjennom kretsens etablerte 
tilbud. Dette omfatter blant annet NFF Grasrottrener som er det grunnleggende trenerkurset. For 
informasjon se: https://www.fotball.no/trener/grasrottrener/nff-c--lisensutdanningen/ 
 
2.4 Barnefotball  
Inndeling og påmelding av lag for jevnbyrdighet  

2.4.1 Jevne lag på årstrinnet i klubben  
Lagene settes sammen etter kriteriene kameratskap og mangfold i ferdigheter, ikke ved å sette sammen 
de beste per dato på ett lag og resten på andre- og tredjelag.  

Vi tilstreber organiserte treninger for hele årstrinnet. Det gir et godt grunnlag for å kunne sette sammen 
lag med mangfold i kameratskap, ferdigheter og ulike fysiske forutsetninger uten å toppe lagene. 

2.4.2 Rett nivå på motstander  
Å velge rett nivå er avgjørende for jevnbyrdighet i kampen. Erfaring fra tidligere sesonger må være det 
viktigste kriteriet ved påmelding. Har fjorårets resultater gitt en god blanding av både seiere, uavgjort og 
tap, er et nivå på midten det nivået dere sannsynligvis bør delta på. Andre kriterier for nivåvalg for det 
enkelte årstrinn kan være:  

• Hvor lenge årstrinnet har spilt fotball  
• Summen av aktivitetsnivå blant spillerne (egen aktivitet, allsidig aktivitet etc.)  
• Summen av aktivitetsnivå i årstrinnet/på tvers av årstrinn  
• Å ha jevnbyrdige lag innad i klubben og velge rett nivå på motstander er av avgjørende 

betydning for at vi får gode serieoppsett. 

2.4.3 Skolekretser  
Klubben har spillere tilknyttet forskjellige skolekretser. Der det er flere lag i årskullet, skal det blandes 
spillere fra de forskjellige skolekretsene på lagene. 
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2.4.4 Jevnbyrdighet i kampen  
Trenerne leder en fotballkamp der fair play, trivsel og utvikling er hovedmålet! Våre spillere og motstan-
derlagets spillere skal gjennom en passe dose trygghet og utfordringer mestre ute på banen. Jevne, tette 
kamper er resepten for dette. Vi og motstanderlagets trenere må sammen erkjenne at dette er viktig for 
utvikling og derfor vektlegge at:  

• Begge lag presser lavt i forsvar slik at angrepslaget får kontroll over starten på angrepet  
• Vi bruker hodet og justerer litt på laget ut fra stillingen i kampen  

Leder et lag med flere mål, lar vi (eksempelvis):  

• Spilleren som trives som back uten spill i ryggen, utfordres som sentral midtbane  
• Den venstrebente spilleren flytte over på høyresiden  
• Midtstopperen spille spiss, og spissen spille midtstopper  

Ligger vi under, lar vi:  

• Vår beste spillere utfordre motstanderlagets beste spillere  
• De andre spiller helst i trygge roller  

I vår fotballkrets er det innført muligheten for å sette inn en ekstra spiller når det ene laget leder med 4 
mål og jevnbyrdigheten er fraværende.  

2.4.5 Påmeldingsansvarlig (FIKS-ansvarlig) 
FIKS-ansvarlig sørger for påmelding til serie etter innspill fra trener/lagleder i de respektive lag.  

2.4.6 Ekstratilbud i trening og kamp  
Barnefotballen i Norge har breddeformelen (Trygghet vs. utfordringer + Mestring = Trivsel og utvikling) 
som sin ledetråd. Barn modnes, lærer og utvikler seg i ulikt tempo. Klubben skal gi ekstra tilbud innenfor 
alderstrinnet og på tvers av alderstrinn for å få tilpassede utfordringer til alle. 

2.4.6.1 I trening: 
Sette sammen grupper slik at alle får utfordringer på sitt nivå. Lagene kan arrangere ekstratreninger for 
spillerne som ønsker dette. 

2.4.6.2 Hospitere: 
La spillere hospitere på tvers av kjønnene og inn i andre alderstrinn. 

2.4.6.3 Satellitt: 
Satellittsamlinger er ett tilbud til de spillerne som har gode holdninger, stor interesse og har over 
gjennomsnittet ferdigheter. Dette tilbudet er tilgjengelig fra 11-12 års alderen, og de aktuelle lagene vil 
få informasjon rundt dette fra Treneransvarlig når dette er aktuelt. 
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2.4.6.4 I kamp 
NFF anbefaler fra ti års alder muligheten til å melde på et ekstra lag i årsklassen over. Kriteriene for å 
være med bør være modning i ”hodet og benene”, fair play og treningsiver. Ekstratilbudet skal ikke være 
et eksklusivt tilbud til noen få, men trenerne bruker laget som en motivasjonsfaktor for enda mer trening 
og utvikling. Etablering av slike lag krever god kommunikasjon mellom klubb, trenere, foreldre og 
spillere. Årstrinnslagene prioriteres alltid foran ekstratilbudet.  

2.4.6.5 Spilletid  
Spillerne skal spille mye når kampen er i gang. Det er åpenbart mer moro å spille enn å se fotball fra 
sidelinja. Meld opp mange nok lag så spillerne får rikelig med spilletid. Over en sesong skal alle spillerne 
ha tilnærmet lik spilletid.  

2.5 Ungdomsfotball  
2.5.1 Spilletid  
Som hovedprinsipp skal alle som møter til kamp tilbys minst 50% spilletid. Klubben melder på nok lag til 
at alle får mye spilletid.  

2.5.2 Trenings- og kamptilbud både for lavterskel- og spillerutviklingsgrupper 
Vi skal tilstrebe å ha et trenings- og kamptilbud på lavterskelnivå og for målgruppa som ønsker å bli best 
mulig i ungdomsfotballen.  

Vi kan for eksempel ha ekstra treninger/tiltak på tvers av lag og alderstrinn åpen for alle (ekstratrening 
/lørdagstrening), fotballskoler etc.).  

2.5.3 Plan for hospitering i ungdomsfotballen  
Hospitering er et eksempel på differensiering der spillere i perioder får trene og spille på lag på høyere 
årstrinn i tillegg til sitt opprinnelige lag. Å sette en aldersgrense for hospitering er vanskelig. I noen klub-
ber må spillerne bidra oppover for at det skal bli nok spillere til å stille lag på trinnet(ene) over. I andre 
klubber er det rett og slett naturlig at alle spillerne får lov til å være med på den aktiviteten som er på 
banen, samme hvor unge eller gamle de er! 

Flytsoneprinsippet, og hvor moden spilleren, miljøet og foreldrene er for «å tåle hospiteringen», er av-
gjørende for når spillere får lov til å prøve seg på høyere nivåer. På generelt grunnlag anbefaler vi ikke 
hospitering før barna er ti år.  

Gode hospiteringsordninger er et viktig virkemiddel for læring generelt og mestringslæring spesielt. Det 
kan imidlertid være en kime til konflikt, der spillerne – unødvendig – kommer i konflikt med sitt 
alderslag, og det kan skape konflikt mellom trenere. Hospiteringsordninger bør håndteres av klubben – 
gjennom en «uhildet» Treneransvarlig eller spillerutvikler. Igjen er samarbeid, planlegging på forhånd og 
god kommunikasjon avgjørende.  



9 
 

2.5.4 Sone/Satelitt  
Satellittsamlinger er ett tilbud til de spillerne som har gode holdninger, stor interesse og har over 
gjennomsnittet ferdigheter. Dette tilbudet er tilgjengelig fra 11-12 års alderen, og de aktuelle lagene vil 
få informasjon rundt dette fra Trenerveileder når dette er aktuelt. 

3.0 Retningslinjer for aktivitet 
I Nordre Sande forventes det at oppmøte er senest 15 minutter før trening på avtalt oppmøtested. Dette 
for å sikre at informasjon kan gis før tilgang til treningsfeltet og at alle er klar for trening når lagets 
treningstid starter. Ved forfall til treninger og kamper forventes det at dette varsles gjennom avtalte 
kanaler i god tid før aktivitet så langt mulig. 

3.1 Generelt 
Lagene i klubben skal følge treningsprinsippene fra Landslagsskolen  https://www.fotball.no/barn-og-
ungdom/landslagsskolen/ 

3.1.1 Klubben følger NFFs prinsipper for læring og trivsel.  
Dette innebærer at treneren følger disse metodiske og pedagogiske ”grepene” når en skal organisere 
trening for de forskjellige årsgruppene.  

3.1.2 Læringsteoretisk utgangspunkt/ Trenerens tilnærming til spiller og lag  
Vi legger til rette for opplevelse og læring gjennom god fotballaktivitet i forenklede spillsituasjoner. 
Aktiviteten i seg selv gir muligheter til å prøve og å feile, observere med- og motspillere og prøve på nytt 
i nye situasjoner. Spillerne erfarer og mestrer gradvis spillsituasjonene. Dette skjer uten trenerens 
detaljerte instruksjoner. Visst er trenerne der, dels for å legge opp aktiviteter og dels for å justere 
aktivitetene dersom de ikke fungerer optimalt. Men først og fremst er de der for å forsterke og skryte 
når spillerne lykkes. Det viser seg at denne læringsformen gir best resultater.  

I fotball skjer læring i selve spillsituasjonen. Treneren introduserer og forsterker læringsmomenter på 
forhånd og underveis. I aktivitetene som er anbefalt i de nasjonale rammeplanene, er det imidlertid lagt 
vekt på mye læring gjennom spillet:  

• Vi forenkler spillsituasjonen gjennom å bruke færre spillere.  
• Vi forsterker gjennom å legge inn betingelser i spillet, for eksempel touchbegrensninger, 

sonespill og igangsetting bakfra ved innkast.  
• Vi tilpasser spillsituasjonen slik at vanskelighetsgraden for spillerne er ulik. Spillere med liten 

erfaringsbakgrunn må få mye tid og rom for å se alternativene. Spillere med større 
erfaringsbakgrunn må få mindre tid og rom for at de skal utvikle seg.  

Forenkling, forsterkning og tilpasning kan kombineres med en problembasert tilnærming fra oss trenere, 
det vil si at spillerne gjennom spørsmål og «veiledning» fra oss utfordres til å finne egne og gode 
løsninger i ulike spillsituasjoner. Denne erfaringsbaserte læringen gjennom spillsentrert fotballaktivitet 
og en mer veiledende trenertilnærming gir bedre forutsetninger for å utvikle spillernes evne til å gjøre 
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gode handlingsvalg til beste for laget sitt. Spillets egenart tilsier at en spillsentrert tilnærming er den 
beste ferdighetsutviklingen både for enkeltspilleren og laget i forsvar og angrep.  

3.1.3 Aktivitetsprinsippet  
Fotballferdighet er en praktisk ferdighet. Det vil si at bevegelser, ferdighetsrepertoar og samspill må 
praktiseres og øves dersom spillerne skal utvikle seg. La derfor spillerne være i aktivitet så mye som 
mulig i ei økt! Jo mindre treningstid laget har, jo større del av tiden bør brukes til praksis. Høy aktivitet 
gjør at spillerne er aktive både kroppslig, mentalt og sosialt. De er «til stede» i økta med hele seg. Da er 
potensialet for læring i fotball størst. Av aktivitetsprinsippet følger noen organisatoriske utfordringer for 
treneren:  

• Kom raskt i gang med treningen.  
• Organiser treningen slik at det blir flyt i aktivitetene og få unødvendige pauser.  
• Unngå stillestående «køer».  
• Pass på at ingen «melder seg ut» og passiviseres.  
• Hvilke gruppestørrelser og -inndelinger er hensiktsmessige?  
• Bruk ballen i så mye av aktivitetene som mulig.  

3.1.4 Spesifisitetsprinsippet  
Spesifisitetsprinsippet er grunnleggende for all læring. Spesifisitet i læring er ikke det  
samme som «spesialisering», men handler om det faktum at du blir bedre til det du øver på.  
Kort sagt, øvelse gjør mester.  
Skal du bli bedre til å spille fotball, må du først og fremst øve på å mestre den typen  
situasjoner som er særpreget for fotballspillet.  
Det er dette vi kaller spesifisitetsprinsippet, og det vil si at vi legger vekt på funksjonelle treningsøvelser, 
altså at det er godt samsvar mellom det som skjer i kampen, og innholdet i treningene.  
 
3.1.5 Gjenkjenning og variasjon  
Læring i fotball – å bli bedre til å skape og løse spillsituasjoner – er avhengig av at spillerne kjenner igjen 
typiske situasjoner som oppstår i kamp. Da kan de utvikle evnen til å bevege seg lurt og handle fornuftig i 
situasjonene. For uerfarne er det vanskelig å kjenne igjen de karakteristiske spillsituasjonene. De blir 
gjerne stående rådville, eller de handler vilkårlig. For å bli bedre til å gjenkjenne og mestre situasjonene 
trenger de å erfare situasjonene på ny og på ny. De må kort og godt få mye øving i slike tilpassede 
spillformer, slik vi beskrev under spesifisitetsprinsippet. Slik trening i en bestemt spillform kaller vi 
«repetisjon uten gjentakelse» – siden treningen i seg selv gir variasjon av betingelsene. Variasjonen 
kommer av at situasjonene aldri blir helt like, fordi spill - motspill aldri kan forutbestemmes fullt ut. Mot-
spillerens handlinger vil være bestemmende for om det er lurt av ballføreren å sentre eller å føre ballen 
videre. Trenere må også balansere hensynene til funksjonalitet og til variasjon i videre forstand. På den 
ene siden bør vi tenke funksjonalitet i treningen. På den andre siden bør ikke treningen bli ensformig. 
Hvis vi gjør det samme på treningen hver gang, blir aktiviteten etter hvert kjedelig og lite stimulerende 
for spillerne.  
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3.1.6 Jevnbyrdighet  
I fotball vil jevnbyrdig motstand fremme både mestring og ferdighetsutvikling. Når vi spiller mot noen 
som er langt bedre enn oss, opplever vi lite mestring siden vi sjelden får til det vi prøver på. Er vi på den 
andre siden totalt overlegne motstanderen, er det altfor lett å få til det vi prøver på. Det kan gi 
mestringsfølelse, men fører i liten grad til læring og utvikling. Jevnbyrdighet mellom lagene gir begge 
parter en bedre tilpasset utfordring. Spillerne må gjøre sitt beste for å få det til, men det er ikke gitt at de 
lykkes. Betydningen av jevnbyrdighet gjelder både på lags- og individnivå: Det at motstanden er 
hensiktsmessig tilpasset, gir de beste betingelsene for individuell utvikling. Trenere kan overføre dette til 
treningsfeltet: Hvordan skape jevnbyrdig motstand i spilløvelser? Hvordan balansere forutsetninger og 
utfordringer når vi trener på delferdigheter? Hvordan differensiere på ulike måter slik at den enkelte og 
gruppa møter omgivelser som er godt tilpasset spillernes ferdigheter? Husk at fotballspill dreier seg om å 
mestre motstand. En av trenerens utfordringer er derfor å skape jevnbyrdige spill - motspill- situasjoner 
på treningsfeltet.  

3.1.7 Differensiering  
Differensiering handler om hvordan vi kan dele inn treningsgruppa og tilpasse treningen til den enkelte. 
For det første: Alle trenger ikke å gjøre det samme på trening. Når vi driver pasningstrening, kan vi vari-
ere avstand og pasningstype etter de ulike spillernes erfaring og nivå. Vi kan organisere tre øvelser med 
ulik vanskelighetsgrad og fordele spillerne ut fra hva de har mest behov for. Eller vi kan la noen drive 
skuddtrening mens andre arbeider med pasninger. For det andre: Differensiering handler ikke først og 
fremst om å dele gruppa inn i «de gode» og «de mindre gode».  

Fotballferdighet er sammensatt, og spillerne kan ha ulike styrker: Noen er hurtige, andre taklingssterke, 
andre igjen kan være tekniske med ball eller ha stor arbeidskapasitet. Og laget har bruk for ulike typer! 
Differensiering vil si å ta utgangspunkt i den enkeltes styrker og/eller svakheter og å lete etter måter å 
organisere treningen på som er gunstig både for den enkelte og for laget. Differensiering er å individuali-
sere treningen innenfor rammen av laget.  

Treneren bør tenke differensiering både når det gjelder organisering, øvelsesutvalg og læringsmomenter. 
Målet er å oppnå både trivsel og ferdighetsutvikling for alle – både for dem som har kommet langt, og 
for dem som ikke har kommet så langt i sin utvikling. Å gjøre dette på en god måte krever både 
planlegging, utprøving og øving fra trenerens side. Husk: Start i det små, og differensier i deler av økta.  

3.1.8 Klubbens utviklingsplaner (økter) knyttet til spillernes alder, utviklingstrekk og 
modning  
Barn og ungdom har ulike perspektiv både på aktivitetene, omgivelsene og spillet. Og et helt annet 
perspektiv enn vi voksne. De ser ofte situasjonene på en annen måte, legger merke til andre ting og 
overskuer ikke den samme helheten. Dessuten kjennetegnes barn og ungdom av at de stadig utvikler seg 
– de modnes både motorisk (kroppslig), intellektuelt og sosialt. Og utviklingen skjer ikke like fort og på 
samme tid for alle. Unger på samme alder kan være svært forskjellige.  
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3.1.9 Gjennomføring av trening 
Det forventes at spillere har oppmøte i garderobe / bane senest 15 minutter før trening. Videre er det 
krav om varsling av forfall til treninger og kamper på avtalt plattform. 

 

Anbefalt treningsmengde per uke: 

• 6-7 år : 1-2 treninger per uke 
• 8-12 år: 2 treninger per uke 
• 13-15 år: 2-3 treninger per uke 
• 16-19 år: 3-4 treninger per uke 

En økt er typisk 1,5 time på feltet. 

En økt kan typisk deles inn som følger: 

• Oppvarmingsøvelse (skadefri for 11+),  
• Sjef over ball (30% inkl oppvarming),  
• Spill med/mot 20%  
• Tilpasset smålagsspill 40%,  
• Scoringsøvelse 10% 

Trenere i klubben forventes å være bevist på å gjennomføre treninger som gjør at keeper blir ivaretatt.  

3.2 Tillegg for ungdomsfotballen (13-19 ÅR) 

Som ett tillegg til de generelle rammene, er det i dette kapittelet satt rammer for ungdomsfotballen. 

3.2.1 Differensiering i ungdomsfotballen (tillegg til kapittel 3.1.7) 
I ungdomsfotballen spiller lagene i divisjonsbaserte seriesystemer. Mange klubber velger da trenings-
grupper ut fra seriesystemet. NFFs råd er å beholde årstrinnene samlet, men med differensiert trenings-
påvirkning. Dette virker både ferdighetsutviklende for flere og motvirker frafall.  

3.2.2 Klubbens utviklingsplaner inneholder både økter for lavterskelnivå og for målgruppa 
som ønsker å bli best mulig i ungdomsfotballen  
Utviklingsplaner for en lavterskelgruppe og en spillerutviklingsgruppe har forskjellige utgangspunkt. En 
lavterskelgruppe har mindre aktivitetsnivå, og målet er å skape stor aktivitet på spillernes egne 
premisser. Grad av medbestemmelse er stor. For spillerutviklingsgruppa er aktivitetsnivået større (flere 
økter), og totalbelastningen øker. Treningene blir mer styrt av fotballfaglige tema. Motivasjonen for å nå 
lengst mulig og bli best mulig ut fra egne forutsetninger fordrer at spillerne får et eierforhold til egen 
utvikling.  
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4.0 Skadeforebygging 
Skader er en del av fotballhverdagen, men det er mye vi i Nordre Sande kan gjøre for å forebygge skader 
og hjelpe spillerne på best og raskest mulig måte når en skade er oppstått. Nøkkelordet er kunnskap som 
formidles og implementeres i praksis. Alle lags trenere og Lagledere skal sette seg inn i NFFs råd for 
skadeforebygging og forsikringsordninger, i tillegg skal den samme informasjonen gis videre til spillere og 
foresatte (gjelder barne- og ungdomsfotballen).  

Oppvarming med øvelser for skadeforebygging 

Oppvarming kan bli nedprioritert i en hektisk treningshverdag med knapp banetid og ivrige spillere. NFF 
anbefaler oppvarmingsprogrammet skadefri som er utarbeidet av senter for idrettsskadeforskning som 
fast basis før alle aktiviteter. Treningsøkta.no har en rekke øvelser i kategorien «Sjef over ballen» som 
også egner seg godt som oppvarmingsøvelser. Skadefri er ett anerkjent program som reduserer skader 
md 30-50%. Oppvarmingsprogrammet er basert på varierte balanse-, spenst- og styrkeøvelser. Ved å ta 
det i bruk kan mange av de vanligste skadene unngås. Det gir også en god start på fotballtreningen. 
Løpsøvelsene i programmet er i tillegg egnet som oppvarming til kamper. 

https://skadefri.no/idretter/fotball/ 

Her finner dere de mest vanlige fotballskadene, med beskrivelser på symptomer, behandling og ikke 
minst forebygging: 

http://skadefri.no/idretter/fotball/oversikt-fotballskader/ 

Ved Skade 

Hvis uhellet allikevel er ute, så gjør følgende: 

1. Utfør akutt skadebehandling 

2. Ring Idrettens skadetelefon (IST) på 987 02 033 for bistand 

3. Spiller registrerer skademelding 

4. Forsikringsselskapet vurderer forsikringsdekning 

5. Idrettens skadetelefon (IST) tar kontakt med spiller uavhengig om det er dekning i forsikringen 

6. Idrettens skadetelefon (IST) bestiller all utredning og behandling i et kvalitetssikret 
behandlingsnettverk 

7. Idrettens skadetelefon (IST) følger opp spiller til etter gjennomført behandling Idrettens 
skadetelefon er også tilgjengelig som app. Det anbefales at denne lastes ned slik at den er 
tilgjengelig for trenere, lagledere og foreldre/foresatte (evt spillerne selv). 
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5.0 Landslagsskolen 
Videre er spillprinsippene i landslagsskolen beskrevet. Mer detaljer finnes på hjemmesiden til 
landslagsskolen  https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/landslagsskolen/ 
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